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ّ
مقدهم

آثار شگفت تعاليم و پرورشهاى آسمانى اسالم
هر يك از آيات قرآن كريم يا روايات و آثار اهل بيت

تـأثير معجـزهآسـايى بـر

آموزهها و رفتارهاى انسان دارد اما در اين نوشته كوتاه بـه نمونـهاى از آنهـا در آيـاتى از
سوره فرقان و بعضى روايات اشاره مىكنيم.
سيماى بندگان خداوند رحمان در قرآن
بندگى و سرسپردن به دستورات خداوندى كه گستره رحمت او همه چيز را گرفتـه،
چنان در بندگان او اثر مىكند كه اين رحمت در حركات و سكنات و رفتار و گفتار آنان
در شب و روز نمايان مىشود.
ً
مثال راه رفتن آنها چون متأثر از رحمت خداست نه به سختى است و نه بـه تكبـر و
فخر ،بلكه

َ
َ
ُ
ّ ََ ُ َ
ذين َيشونَ ى ارضِ َناوا
َو ِعباد الرمحن ال
ِ

زمين راه مىروند»
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در معاشرت با ديگران
دل آنها چنان به رحمت الهى نرم و ذليل شده كه در برابر خداوند ،ذليل و در برابر
آفريدگان او متواضع و فروتن گشتهاند به طورى كه نه تنها آزار آنان به بندگان نمىرسد
بلكه بر ّ
اذيت ديگران صبر مىكنند و حلم و بردبارى به خرج مىدهند .و براى كسانى
كه به زبان آنها را مىآزارند آرزوى سالمت از جهالت مىكنند
َ
قالنا سالما

َ َ ُ الج ُ َ
اَلنَ
و إذا خاطبهم
ِ

( )4و از رفتارشان در مقابل جاهالن ،معلوم مىشود كه با دانايان و عاقالن

چگونه رفتار مىكنند.
شبانگاه بندگان الهى
شبانگاه ،تفكر در آثار عظمت الهى و مطالعه آيات علم و قدرت و حكمت او ،آنان
را به قيام و به خاك افتادن در برابر آن عظمت بىانتها مىكشـاند

ُّ ً
سجدا و قياما

ً ()5

َ ّ َ َ ُ َ َّ
والوذين يبتُونَ ِلور

دعاى آنان
از منحرف شدن از مدار دين و آيين حق تعالى بر خود هراسانند كه انحراف از ايـن
صراط مستقيم الهى به آتش سوزاننده جهنم مىانجامد از اين رو دعـا مـىكننـد

ً
ْ ّ
َ
ْ
َ
ن ّ
َ
عذاب جهَّن اَ عذاَبا اكَ غراما
اصرف عنا
ِ

(« )2پروردگارا! عذاب جهنم را از ما برطرف

گردان كه عذاب آن سنگين و با دوام است »
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ميانهروى در بخشش اموال
در اموال خويش كه مانند خون در بدن ،مايه حيات جامعه است بـه تعـادل رفتـار
مىكنند نه چنان بخل مىورزند كه مبتال به تراكم بى جهـت امـوال در يـك جـا شـود
(همانند فشار خون در بدن) و نه آنگونه بىپروا بذل مال مىكننـد كـه خـود و زنـان و
فرزندانشان به فقر و گدايى افتند (مانند كم خونى در بدن) هم به خويش مـىرسـند و
هم ديگران را از بركات اموال خود بهرهمند مىسـازند
ً ()4

َ
َ
َ
يقرتوا و اكَ بني ذلک قناما

ن
ُ ُ
َْ ُ
و ال َ
وذين إذا نَُْونا ْ سِورانا و
ِ

َ

پاكى بندگان خداى رحمان
ّ
دل و زبان از فكر و ذكر غير خداوند خالى كردهاند و دستانشان به خون ناحق آلوده
ّ
نمىشود و دامانشان به تجاوز و تعدى به حرام الهى و زنا آلوده نمىگردد .يعنى عقايـد
آنها پاك و زبان و دست و دامانشان پاكيزه است زيرا بنده خداينـد.

ّ
ُ
َ ُ َ ن
ً َ
َ ّ
ٰ
َ
النَ َ الح  َر ّرا ٰ ُ
اّلل ار بالق و ر يُوَ
اّلل اًاا َخر و ر يقُلنَ
مع ِ

ّ َ َ ُ
وذين ر يودعنَ
وال

()5

طائران بلند پروازند
از دروغ و باطل (و مجلس ساز و آواز) بر كنارند و لغو و گفتار بيهوده را مىگذارند
كه كرامت و بزرگوارى آنها اجـازه نمـىدهـد دامـن بـه بيهـودگى و عبـد آلـوده كننـد
ّ َ َ ُ
ُّ
ّ َ
الُوض و إذا ُّ
مروا باللغن م ُّروا ِكاما
ذين ر سشهدوَ
وال
ِ
ِ ِ

ً ()2
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چشمان حق بين و گوشهاى حق شنو
چون همه وجودشان بندگى حق و سرسـپردگى رحمـان اسـت در هنگـام تـذكر و
يادآورى آيات پروردگارشان كـور و كـر نيسـتند
ً ()4

ُ ً ُ
عليها صما و عميااا

نشانههاى مؤمن كامل
ّ
بزرگ معلم بشريت حضرت ختمى مرتبت

ّ
ّ
وال َ
آيواِ ض
ب
وا
ذِك
إذا
وذين
ِ ِ

َ

ِخِو ُّروا

براى مـؤمنى كـه مـىخواهـد در

مكتب وحى الهى و آموزههاى اسالمى به تكامل برسد ويژگيهايى را بيان فرمودهاند كه
به مضمون بعضى اشاره مىكنيم:
* علم مؤمن بسيار و بردبارى او عظيم است.
* غافل را يادآورى مىكند و به جاهل ،علم مىآموزد.
* كسى كه او را مىآزارد از او ّ
اذيت نمىبيند.
* در آنچه به درد او نمىخورد وارد نمىشود.
* كسى را در مصيبت شماتت و سرزنش نمىكند.
* غيبت كسى نمىكند.
* به غريبان كمك مىكند.
* براى يتيم پدرى مىنمايد.
* امين بر امانتها و دور از خيانتهاست.
* قلب او با تقوى است.
* چون به قدرت رسد عفو و گذشت مىكند (انتقام نمىگيرد).
 .4سوره فرقان ،آيه .22

ّ
مقدمه 29 ....................................................................................

* چون وعده دهد وفا مىكند.

* باطل و ناحق را از دوست خود نمىپذيرد و حق را از دشمن خـود ّرد (و انكـار)
()4

نمىكند» ...

چند دستور از حضرت امام صادق

براى راهيان راه حق

در حديد معروف «عنوان بصرى » چنين آمده كه وقتى «عنوان » بـه آن حضـرت
عرض كرد« :از خداوند خواستهام قلب شما را به من ّ
متوجه و از علم شما به من روزى
كند و اميدوارم دعايم مستجاب شده باشد ،حضرتش در پاسخ فرمودند:
«علم به آموختن نيست بلكه فقط علـم ،نـورى اسـت كـه در قلـب هـر كـس كـه
خداوند ،هدايت او را خواسته باشد قرار مىگيرد پس اگـر بـه دنبـال علـم (حقيقـى و
نور ّانيت) هستى در خود حقيقت بندگى (و تسليم دستورات الهى شدن) را طلب كن و
براى اين به دنبال علم باش كـه بـدان عمـل كنـى و از خداونـد فهـم بخـواه تـا بـه تـو
بفهماند».
وقتى عنوان فهميد علم را تنها در حقيقت بندگى مىتـوان يافـت پرسـيد :حقيقـت
بندگى چيست؟
حضرت فرمودند سه چيز است:
ّ
(او ) آن كه بنده خدا خود را مالك آنچه خداوند به او داده نداند چون بندگان خدا
ِملكى ندارند مال را مال خدا مىبينند و هر جا كه او دستور فرموده صرف مىكنند.
ّ
(دوم) آن كه بنده براى خود تدبيرى نينديشد (يعنى براى خدا و به امر خدا كار كند
و همه چيز را به او واگذارد)
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(سوم) آن كه تنها سرگرم و مشغول كارهايى باشد كه خداوند به آن امر فرموده و از
آن بازداشته است.
آنگاه حضرت ،نتيجه اين سه چيز را چنين بيان كردند:
پس چون براى خود ِملكى نديد (و مال را مال خداوند ديـد) خـرج كـردن مـال در

راهى كه خداوند امر فرموده براى او آسان مىشـود .و چـون تـدبير و عاقبـت انديشـى
كارها را به مدير و ّ
مدبر خود (يعنى خداوند) واگذار كرد پيشآمدها (و ناگواريها) براى
او آسان مىشود .و چون به انجام امر و نهى الهى مشغول شد فرصت بحد و جـدل و
فخر و مباهات كردن با مردم پيدا نمىكند.
پس چون بنده خدا خود را به اين سه مطلب آراسته و گرامى داشت ،دنيا و شيطان و
خلق بر او سهل و آسان مىشود ،ديگر دنيا را براى بيشتر خـواهى و فخرفروشـى نمـى
خواهد .و نمىخواهد آنچه نزد مردم است براى عزيز شدن و برترى بـر آنـان ،بدسـت
آورد .و روزهاى عمر خود را بيهوده از دست نمىدهد.
اين اول درجه تقواست كه خداوند تبارك و تعالى فرمود:

ً
ّ َ ُ ُ َ ُ ًّ
َ
لنا ىف ارضِ َور اسوادا
ِللذين ر يريدوَ ع
ِ

َ ُ
َ ّ ُ
اِخورَ عجهلهوا
ِتلوک الوداض ِ

(« )4آن سراى آخـرت اسـت كـه آن را بـراى

كسانى قرار مىدهيم كه برترى و فساد در زمين را نمىطلبند».
عنوان مىگويد :گفتم اى ابا عبداهّٰلل! مرا توصيه و سفارش فرما.
ُ
فرمود :تو را به نه چيز وصيت مىكنم و آن سفارش من اسـت بـراى آنـان كـه مـى
خواهند راهى به سوى خدا بيابند و از خداوند مىخواهم كـه تـو را بـراى عمـل بـه آن
ّ
موفق بدارد.
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سه وصيت در رياضت و سختى دادن به نفس و سه وصـيت در حلـم و بردبـارى و
سه وصيت در مورد علم.
اما آنچه در رياضت است اينكه :بپرهيز از اينكه آنچه را اشتها نـدارى بخـورى كـه
حماقت و ابلهى را به ارث مىگذارد و جز هنگام گرسـنگى مخـور .و چـون خـوردى
را بياد آور كه فرمودند:

حالل بخور و نام خدا را ببر و حديد پيامبر
آدمى ظرفى را بدتر از شكم خود ُپر نكرده است پس اگـر چـارهاى از پـر كـردن آن
نبود يك سوم آن را براى خوردن و يك سوم آن را براى نوشيدن و يك سـوم ديگـر بـراى
نفس كشيدن باشد.
اما وصيتهايى كه در مورد بردبارى است؛ كسى كه به تو گفت :اگر يكى بگـويى ده
تا مىشنوى تو بگو :اگر ده تا بگويى يكى هم نمىشنوى و كسى كه به تو ناسـزا گويـد
به او بگو :اگر آنچه مىگويى راست است از خداوند مىخواهم مرا بيامرزد و اگر دروغ
مىگويى از خداوند مىخواهم تو را بيامرزد.
ً
و كسى كه به تو وعده فحش مىدهد (مثال مىگويـد تـو را در فـالن وقـت فحـش
ً
خواهم داد و رسوا خواهم كرد و ) ...تو به او وعده خيرخواهى و نصـيحت بـده (مـثال
به او بگو :من به خير تو خواهم گفت و براى تو خوب خواهم خواست).
اما آن وصيتها كه در مورد علم است؛ آنچه نمىدانى از دانايـان بپـرس و بپرهيـز از
اينكه از آنها به راه ّ
تعنت و تجربه بپرسى (يعنى مپرس كـه آنهـا را امتحـان كنـى و در
جواب خجل سازى) و بپرهيز از اينكه در آنچه نمىدانى بـه رىى و گمـان خـود عمـل
كنى و تا آنجا كه مىشود به احتياط عمل كن و از فتوى و نظر دادن بگريز آن چنان كـه
()4
از شير مىگريزى و گردنت را ُپل قرار مده كه مردم از آن بگذرند» ...
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دو نكته:
(اول) ّ
تعبد و سر سپردن به دين
زندگى انسان منحصر به عالم دنيا نيست بلكه از عالم صلب پـدر بـه عـالم رحـم
مادر و از آنجا به دنيا و از دنيا به عالم برزخ و پس از آن به حيات جاودانى آخرت سفر
مىكند .از اين رو برنامههاى دين بايد طورى باشد كه در تمـام ايـن مراحـل ،نيازهـا و
احتياجات او را در نظر بگيرد و تأمين نمايد .و كسى مىتواند ايـن برنامـه را طراحـى و
َ
اجرا كند كه احاطه كامل به تمام اين عالمها داشته باشد و بتواند قانونى جعل نمايد كه
در تمام اين مراحل كارساز باشد .بنابراين انسان با اين علم محدود كه حتـى نيازهـاى
زندگى خود در چند روز آيندهاش را نمىداند چگونه مىتواند حكمت و اسرار احكـام
الهى را درك نمايد؟! اين است كه يك مؤمن واقعى سربسته مىداند كه خداونـدى كـه
علم بىنهايت و حكمت بىپايان و قدرت بىانتهاست در هر قانون و حكمى كـه قـرار
داده است حكمتهاى بسيار دنيوى و برزخى و آخرتى مىباشد و ندانسـتن و نفهميـدن
ما نسبت به حكمت احكام الهى ،دليل بر بى حكمـت بـودن آن نمـىشـود .و فلسـفه
هايى كه بشر براى احكام الهى مىبافد نمىتواند صحيح يا بيـانگر كامـل حكمتهـاى
نهفته در دستورات الهى باشد .و چنانچه طفل در رحم مادر حكمت داشتن دست و پا
و چشم و ...را نمىفهمد و وقتى به دنيا مىآيد فوائد آن تا حدودى بـرايش روشـن مـى
شود حكمت احكام الهى نيز در دنيـا بـراى مـا مجهـول اسـت لـذا پـس از شـناخت
خداوند عالميان به صفات حميـده و كماليـهاش و شـناخت انبيـاء و اوليـاء الهـى بـه
عصمت و پاكى و صداقت ،ديگر سرسپردن به دستورات آنان و اطاعت مطلق از آنـان،
وظيفه عقلى و فطرى هر انسان است.
و البته باالتر از اين مقام ،مقام آنهايى است كه از ضرر محرمات ومكروهات و نفع
واجبات و مستحبات الهى چشم پوشيدهاند و تنها براى آن كه خداوند متعال امر و نهى
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مقـربين درگـاه الهـى و ّ
فرموده ،عمل مىكنند و البته اين مقـام ّ
خاصـان دربـار قـدس
حضرت حق متعال است.
(دوم) لزوم تقليد از علماى دين
احت بدن و دنياى انسان در گرو اين است كـه
چنانچه سالمتى و زندگى پاكيزه و ر ِ

به قوانين و دستوراتى كه در بهداشت و درمان است عمل كند و سه راه بيشتر نـدارد يـا

طبيب و عالم به اين مقررات باشد يا از دستورات پزشك پيروى كند يا احتياط نمايـد،
سالمتى دين و روح و آخرت انسان نيز در گرو اين است كه از قوانين و مقررات دين و
دستورات الهى پيروى كند پس يا بايد عالم به قوانين الهى باشد يا اگر جاهل اسـت از
علما پيروى كند يا راه احتياط را در پيش گيرد.
پس كسى كه عالم نيست و احتياط هم نمىكند به حكم عقل و فطرت ،راهى جـز
تقليد و پيروى از دستورات علما ندارد .و اگر علما با هم اختالف نظر دارنـد چنانچـه
در هنگام اختالف نظر پزشكان به عالمترين آنها رجوع مـىكنـد در ديـن نيـز بايـد بـه
عالمترين آنان مراجعه نمايد.
لزوم پيروى جاهل از عالم يك امر فطرى است و در سرشت هر انسان نهاده است.
چه اينكه در همه چيز جاهل باشد يا اينكه در رشته خاصى بدون علم و اطـالع باشـد
مثل اينكه پزشك قلب نسبت به امور چشم تخصص و اطالع ندارد و بايد در اين امـر
به چشم پزشك مراجعه و به دستور او عمل كند.
بنابراين پيروى از علماى دين مختص به بىسوادها نيست بلكه جامعهشناس ،روان
شناس ،پزشك ،مهندس و همه اينها چون در امور دين و احكام الهى سر رشته ندارنـد
گريزى جز رجوع به علماى دين و تقليد از آنها ندارند.
ِّ
پس مقلد به حكم عقل و فطرت خود علم دارد كه بايد از مجتهـد و عـالم ديـن در
احكام الهى پيروى كند و تقليد او از روى علم و معرفت است.
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ْ ٰ
الر ْمحن ن
اّلل ن
الررمی
بِم
ِ
ِ ِ
ِ
الحمد هّٰلل ب العالمين ،و الصالة والسالم على أشرف األنبياء و المرسلين
محمد و آله ّ
الطيبين الطاهرين ال سيما بقية اهّٰلل ىى األبضين ،و اللعنة الدائمة
على أعدائهم أجمعين.

اح كام تقليد

اعتقاد انسان به اصول دين اسالم بايد بر پايه علم باشد ،و تقليد ـ يعنـى پيـروى از
غير بدون حصول علم ـ در اصول دين باطل است ،ولى در غير اصول دين از احكامى
كه قطعى و ضرورى نيست و همچنين موضوعاتى كه محتاج به استنباط است بايـد يـا
مجتهد باشد كه بتواند وظايف خود را از روى مدرك آنها به دست آورد ،و يا به دسـتور
مجتهدى كه شرايط آن خواهد آمد رفتار نمايد ،و يا احتياط كند ،يعنى به گونهاى عمل
ً
نمايد كه يقين پيدا كند تكليف را انجام داده ،مثال اگر عـدهاى از مجتهـدين عملـى را
ّ
حرام مىدانند و عدهاى ديگر مىگويند حرام نيست ،آن عمل را ترك كند ،و اگر عملـى
را بعضى واجب و بعضى جايز مىدانند به جا آورد ،پس كسانى كه مجتهـد نيسـتند و
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()4

نمىتوانند به احتياط عمل كنند بايد تقليد نمايند.

ضروريات از فروع دين تقليد نمايد؟
 .4بنابراين انسان بايد در غير
ِ
ووضيا:

اصو دين عباروند ا  :توحيد ،عدل ،نبوت ،معاد ،امامت.
انسان بايد به اين اصول پنجگانه از روى علم و دليل معتقد باشد ،يعنى خودش بايد از روى عقل و منطقـى
َ
كه خداوند متعال به او عنايت فرموده تشخيص دهد كه اين عالم داراى صانع و پروردگارى است و او عادل
است و ظالم نيست و از براى او پيامبرى است كه دستوراتش را خود اجراء كند و بـه مـردم برسـاند و بـراى
پيامبرش جانشينى بايد باشد و در نهايت بازگشت همه موجودات به سوى اوست.
ّ
فروع دين عباروند ا  :نماز ،روزه ،خمس ،زكات ،حج ،جهاد ،امر به معروف ،نهى از منكر ،تولى و ّ
تبرى.
اينها مجموعه اى از دستورات واحكام الهى در زندگى انسانهاست كـه بـا عمـل بـه آنهـا ،انسـان مـىتوانـد
سعادت و خوشبختى دنيا و آخرت را براى خود تضمين نمايد ،و آنها بر دو قسم است:
الف ـ ضرورى :آن دسته از احكامى كه براى همه مسلمانان واضح است و براى فهميدن آن نياز به اسـتنباط
نيست .مانند اصل وجوب نماز و روزه ،كه در اين قسم از احكام تقليد راه ندارد.
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شناخت مجتهد و اعلم
مجتهد و اعلم( )4را از چند راه مىتوان شناخت:
(او ) آن كه خود انسان يقين كند ،مثل آن كه در مرتبهاى از علم باشـد كـه بتوانـد
مجتهد و اعلم را بشناسد.
(دوم) آن كه دو نفر عالم عادل كه مىتواننـد مجتهـد و اعلـم را تشـخيص دهنـد،


ب ـ غير ضرورى :احكامى كه براى همه روشن نيست و براى فهميدن آن نياز به استدالل و استنباط اسـت.
مثل احكام نماز و روزه ،كه در اين قسم از احكام تقليد راه دارد.
سن وقليد
ّ
ّ
هرگاه بچهاى مميز شود ـ يعنى به سنى برسد كه خوب و بد را تشخيص مىدهد ـ مىتواند تقليد نمايد ،ولى
از زمانى كه به ّ
سن بلوغ رسيد اگر مجتهد نباشد و نخواهد به احتياط عمل كند ،تقليد كردن بر او واجب مى
شود.
سن بلوغ
نشانههاى بلوغ يكى از موارد زير است:
(اول) روييدن موى درشت زير شكم باالى عورت در پسر.
(دوم) بيرون آمدن منى.
ُ
(سوم) تمام شدن پانزده سال قمرى در پسر ،و تمام شدن نه سال قمرى در دختـر ،و خـون حـيض ديـدن در
ُ
مورد دخترى كه معلوم نيست نه سال او تمام شده يا نه.
نكته :تمام شدن پانزده سال قمرى ،حدود چهارده سال و شش ماه و هفده روز شمسى است ،و تمـام شـدن
ُ
نه سال قمرى ،حدود هشت سال و هشت ماه و بيست و دو روز شمسى است ،وبايد توجه داشـت كـه اگـر
يكى از سه نشانه بلوغ در انسان پيدا شد كافى است و الزم نيست هر سه نشانه با هم باشد ،و روييدن مـوى
درشت در صورت و پشت لب و در سينه و زيربغل و درشت شـدن صـدا و ماننـد اينهـا نشـانه بـالغ شـدن
نيست ،مگر انسان به واسطه اينها يقين يا اطمينان به بلوغ پيدا كند.
 .4يكى از شرايط مرجع تقليدى كه انسان از او پيروى مىكند اعلم بودن است ،و اعلم كسـى اسـت كـه در
فهميدن حكم خدا و وظايف ّ
مقرره به حكم عقل و شرع از تمام مجتهدهاى زمان خود بهتر باشد.
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مجتهد يا اعلم بودن كسى را تصديق كنند به شرط آن كه دو نفر عـالم عـادل ديگـر بـا
ّ
اعلميت به گفته ثقه خبير اسـت در
گفته آنان مخالفت ننمايند ،و اقوى ثبوت اجتهاد و
صورتى كه ّ
ظن بر خالف گفته او نباشد(.)4
(سوم) آن كه عدهاى از اهل علم كه مىتوانند مجتهد و اعلم را تشخيص دهنـد و
از گفته آنان اطمينان پيدا شود ،مجتهد بودن يا اعلم بودن كسى را تصديق كنند.
به دست آوردن فتوا
به دست آوردن فتواى مجتهد چهار راه دارد:
(او ) شنيدن از خود مجتهد.
(دوم) شنيدن از دو نفر عادل كه فتواى مجتهد را نقل كنند.
(سوم) شنيدن از شخصى كه مورد وثوق( )5است و ّ
ظن بر خالف گفته او نيسـت،
يا به گفته او اطمينان دارد.
(چهارم) ديدن در رساله مجتهد در صورتى كه انسان به درستى آن رساله اطمينان
داشته باشد.
عوض شدن فتواى مجتهد
تا انسان يقين نكند كه فتواى مجتهد عوض شده است مىتواند به آن عمل نمايد ،و
اگر احتمال دهد كه فتواى او عوض شده جستجو الزم نيست.
فتوا و احتياط واجب
اگر مجتهد اعلم در مسألهاى فتوا دهد ،كسى كه وظيفهاش تقليـد از اوسـت نمـى
 .4يعنى اجتهاد و اعلميت به گفته يك نفر مورد اطمينان كه در مرتبهاى از علم باشد كه بتواند مجتهد و اعلم
را تشخيص دهد ثابت مىشود در صورتى كه گمان به خالف گفته اونباشد.
 .5مورد اطمينان.
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تواند در آن مسأله به فتواى مجتهد ديگرى عمل كند ،ولى اگـر فتـوا ندهـد و بفرمايـد
ً
احتياط آن است كه فالن طور عمل شود ـ مثال بفرمايد :احتياط آن است كه در ركعت
ّ
َّ ّ
َ ّ َ َ ُ ّ
اعحىد عل ِه َو ال ِا َعه ِاال اعل ُه َواعلت ُه
سوم و چهارم نماز سه مرتبه بگويدُ « :سبحا اعل ِه و
ّ
َْ
أ ا َب ُر» مقلد بايد به اين احتياط كه احتياط واجبش گويند عمل كند ،يا به فتواى مجتهد
ديگرى كه بعد از او از ديگران اعلم باشد و مىگويد يك مرتبه كفايـت مـىكنـد عمـل
نمايد ،و همچنين است اگر مجتهد اعلم بفرمايد مسأله محل تأمـل يـا محـل اشـكال
است.
وظيفۀ مقلد پس از فوت مرجع تقليد
ّ
سؤا  :اگر مر ع وقليد ا دنيا برود ،وظيفۀ مقلد او چيسو؟
واا :اگر مجتهدى كه وظيفه انسان تقليد از او بوده از دنيا برود ،در صورتى كـه
اعلم بودن مجتهد زنده از ّميت برايش ثابت شود ،واجب است به مجتهد زنـده رجـوع
كند ،و در صورتى كه اعلميت مجتهد ميت برايش ثابت بوده ،تا زمانى كه اعلم بـودن
مجتهد زنده برايش ثابت نشود بايد به فتواى مجتهـد ّميـت عمـل كنـد ،چـه در زمـان
حيات او التزام به عمل به فتواى او داشته يا نداشته باشد ،و چه عمل به فتواى او كـرده
يا نكرده باشد ،و چه فتواى او را ياد گرفته يا ياد نگرفته باشد.
يادگيرى احكام
ّ
سؤا  :آيا بر هر مكلف وا ب اسو اه وىام مساط شرع را ياد بگيرد؟
ً
واا :خير ،فقط مسائلى را كه انسان معموال به آنها مبتال مىشود واجب اسـت
ياد بگيرد.
اشتباه گفتن مسأله
اگر كسى فتواى مجتهدى را به ديگرى بگويد ،چنانچـه فتـواى آن مجتهـد عـوض
شود الزم نيست به او خبر دهد كه فتواى آن مجتهد عوض شده ،ولى اگر بعد از گفـتن
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فتوا بفهمد اشتباه كرده ،در صورتى كه مخالفت حكـم الزامـى( )4الزم بيايـد و ممكـن
باشد بايد اشتباه او را برطرف كند.
حكم اعمال كسى كه تقليد نمىكرده
سؤا  :شخص چند سا ا ّ
سن وكليف او گذشته وع مر ع وقليتد نتدارد،
آيا هىۀ اعىا گذشتۀ او باط اسو؟
واا :در صورتى اعمال او صحيح است كه بداند آن اعمال را يا مطابق واقـع يـا
ً
مطابق با فتواى مجتهدى كه فعال وظيفهاش تقليد از اوست انجام داده است.

 .4حكم بر دو قسم است :الف ـ حكم الزامى كه شامل وجوب و حرمت است .ب ـ حكم غير الزامـى كـه
شامل استحباب و كراهت و اباحه مىشود .پس اگر مسأله را به نحوى اشتباه گفتـه كـه آن شـخص مرتكـب
فعل حرام مىشود ،يا اينكه واجبى را ترك مىكند ،بايد به او بگويد.
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اح كام طهارت
اح كام طهارت

()1

آب مطلق و آب مضاف
آب يا مطلق است يا مضاف ،آب مضاف آبى است كه آن را از چيزى بگيرنـد مثـل
آب هندوانه و گالب ،يا با چيزى مخلوط باشد مثل آبى كه به قدرى با گل يا ماننـد آن
مخلوط شود كه ديگر به آن آب نگويند ،و غير اينها آب مطلق است ،و آن بر پنج قسـم
است( :او ) آب كر( ،دوم) آب قليـل( ،ستوم) آب جـارى( ،چهتارم) آب بـاران،
(پنجم) آب چاه.
حكم آب مضاف
آب مضاف چيز نجس را پاك نمىكند و وضو و غسل هم با آن باطـل اسـت ،و بـه
 .4از آنجا كه در بسيارى از كارها انسان بايدمسائل طهارت را رعايت نمايد بر هر مكلفى الزم است نسبت
ً
به فراگيرى اين مسائل اقدام نمايد .مثال در وضو بايد اعضاى وضو و آبيكه با آن وضو مىگيرد پاك باشـد ،و
همچنين در غسل .در تيمم بايد چيزى كه روى آن تيمم مىكنـد پـاك باشـد .در احكـام امـوات ،در نمـاز،
خوردن و آشاميدن ،معامالت ،حج ودر موارد زياد ديگرى كه در محل خودش به آنها پرداخته خواهد شـد،
الزم است مسائل طهارت و نجاست رعايت شود.
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محض برخورد با نجاست نجس مىشود.
مضاف
آب

مطلق

كر
قليل
جارى
باران
چاه

ُ
آب كر
ُ
آب كر مقدار آبى است كه اگر در ظرفى كه درازا و پهنـا و گـودى آن هـر يـك سـه
()4
وجب است بريزند ،آن ظرف را ُپر كند.

ً
ُ
 .4مقدار آب كر از جهت وزن تقريبا  222كيلو مىباشد.
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ُ
حكم آب كر
اگر عين نجس مانند بول و خون يا چيزى كه نجس شده است مانند لباس نجس به
ُ
آب كر برسد ،چنانچه به واسطه نجاست بو يا رنگ يا مزه آب تغييـر كنـد نجـس مـى
شود ،و اگر تغيير نكند نجس نمىشود.
شک در كر بودن آب
ُ
ُ
آبى كه به اندازه كر بوده ،اگر انسان شك كند كمتر از كر شده يا نه مثل آب كر است،
يعنى نجاست را پاك مىكند و اگر نجاستى هم به آن برسد نجس نمـىشـود ،و آبـى كـه
ُ
ُ
ُ
كمتر از كر بوده اگر انسان شك كند به مقدار كر شده يا نه حكم آب كمتر از كر را دارد.
آب قليل
ُ
()4
آب قليل آبى است كه از زمين نجوشد واز كر كمتر باشد.

 .4مثل آب پارچ ،آب آفتابه ،آب ليوان و....
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حكم آب قليل
اگر آب قليل روى چيز نجس بريزد يا چيز نجس به آن برسد نجس مىشـود ،ولـى
اگر با فشار روى چيز نجس بريزد ،مقدارى كه بـه آن چيـز مـىرسـد نجـس اسـت ،و
()4

مقدارى كه به آن نرسيده پاك است.

غساله
سؤا  :اگر آا ىلي را روى چيز نجس بريزيم ،آبت اته ا آ

تدا م شتود

(غساعه) چه حكى دارد؟
واا :آب قليلى كه براى برطرف كردن عين نجاسـت روى چيـز نجـس ريختـه
شود و از آن جدا گردد نجس است ،و بنابر احتيـاط واجـب از آب قليلـى كـه بعـد از
برطرف شدن عين نجاست براى آب كشيدن چيز نجس روى آن مىريزند و از آن جدا
ً
 .4مثال اگر آب ليوان روى زمين نجس بريزد ،يا يك قطره خون در آب ليوان بيفتد تمام آب ليوان نجس مـى
شود .ولى اگر مقدارى از آب ليوان از باال روى زمين نجس بريزد و مقدارى در ليوان باقى بمانـد ،مقـدارى
كه در ليوان مانده پاك و مقدارى كه روى زمين ريخته نجس است.
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()4

مىشود ،اجتناب كنند.

آب جارى
آب جارى آبى است كه از زمين بجوشد و جريان داشته باشد ،مانند آب چشـمه و
قنات.

ً
 .4مثال اگر دست انسان آلوده به خون باشد ،آن مقدار از آب قليل ـ مثل آب آفتابـه ـ كـه روى آن مـىريـزد و از آن
جدا مى شود نجس است ،ولى چنانچه عين خون به واسطه دستمال و مانند آن برطرف شد و بعد آب قليل را روى
خود دست پاک شده است.
دست بريزند ،و از آن جدا گردد ،بنابر احتياط واجب آن آب نجس است ،هرچند ِ
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حكم آب جارى
ُ
آب جارى اگر چه كمتر از كر باشد ،چنانچه نجاست به آن برسد تا وقتى كه بـو يـا
رنگ يا مزه آن به واسطه نجاست تغيير نكرده پاك است.
سؤا  :آا عوعهاش در ساختىانها چه آب حساا م شود؟
واا :آب لولههاى حمام و عمارات( )4كه از شيرها و دوشها مىريزد ،اگر متصل
ُ
به مخزنى باشد كه آب آن كمتر از كر نباشد حكم آب جارى را دارد.

آب باران
اگر به چيز نجسى كه عين نجاست در آن نيست يك مرتبه بـاران ببـارد ،جـايى كـه
باران به آن برسد پاك مىشود ،و در فرش و لباس و مانند اينها فشار الزم نيسـت ،ولـى
باريدن دو سه قطره فايده ندارد ،بلكه بايد طورى باشد كه بگويند باران مىآيد ،و بنـابر
احتياط واجب به اندازهاى باشد كه اگر در زمين سخت ببارد جريان داشته باشد.
 .4ساختمانها
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زمين نجسى كه باران بر آن ببارد پاك مىشود ،و اگر باران بر زمين جارى شود و در
حال باريدن به جاى نجسى كه زير سقف است برسد ،آن را نيز پاك مىكند.

آب چاه
ُ
آب چاهى كه از زمين مىجوشد اگر چه كمتر از كر باشد ،چنانچه نجاست بـه آن
برسد ،تا وقتى كه بو يا رنگ يا مزه آن به واسطه نجاست تغيير نكرده پاك است.

ّ
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تّ
اح كام خلى
ّ
اح كامتخل ى

()1

سؤا  :هنگام دستشوي رفتن چه نكاو بايد رعايو شود؟
ّ
واا -1 :واجب است مكلـف وقـت تخلـى و مواقـع ديگـر عـورت خـود را از
كسانى كه خوب و بد را تشخيص مىدهند بپوشـاند اگرچـه بـا او محـرم باشـند ،چـه
()5

مكلف باشند و چه غير مكلف.
ّ
 -2موقع تخلى بايد طرف جلوى بدن يعنى شكم و سينه رو به قبله و پشت به قبله
ّ
نباشد .و احتياط مستحب آن است كه بچه را نيز در وقت تخلى رو به قبله يا پشت بـه
قبله ننشانند.
سؤا  :روش آا اشيد مخرج ادرار چگونه اسو؟
ُ
واا :مخرج ادرار با غير آب پاك نمىشود ،و در كر و جارى يـك مرتبـه شسـتن
 .4دستشوئى رفتن.
 .5غير از زن و شوهر.
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ُ
كافى است ،ولى با آب قليل بنابر احتياط واجب بايد دو مرتبه شست.
سؤا  :روش آا اشيد مخرج مدفوع چگونه اسو؟
واا :اگر مخرج مدفوع را يکبار با آب بشويند كه ديگـر نجاسـتى در آن نمانـد
پاک مىشود - .چه با آب كر و چه بـا آب قليـل و چـه بـا آب جـارى .و همچنـين بـا
دستمال كاغذى و سنگ و كلوخ و پارچه و مانند اينها اگر خشك و پاك باشند ،مىشود
مخرج غايط را تطهير كرد ،و چنانچه رطوبت كمى داشته باشند كـه بـه مخـرج نرسـد
اشكال ندارد.
استبراء
استبراء عملى است كه مردها بعد از بيرون آمدن بول انجام مىدهند ،بـراى آن كـه
ً
اگر بعدا رطوبتى از مجرا خارج شود حكم بـول را نداشـته باشـد ،و آن داراى اقسـامى
است ،و بهترين آنها اين است كه بعد از قطع شدن بول ،سـه دفعـه بـا انگشـت ميانـه
دست چپ از مخرج غايط تا بيخ آلت بكشند و بعـد انگشـت شسـت را روى آلـت و
انگشت پهلوى شست را زير آن بگذارند و سه مرتبه تا ختنهگاه بكشند و پس از آن سـه
مرتبه سر آلت را فشار دهند.
سؤا  :آيا نها هم استبراء دارند؟
واا :براى زن استبراء از ادرار نيست ،و اگر رطوبتى ببيند وشـك كنـد كـه ادرار
است يا نه ،پاك مىباشد و وضو و غسل او را هم باطل نمىكند.
نجاسات
نجاسات ده چيز است كه به آن عين نجاسات هم گفته مىشود:
ِ
(دوم) :غايط (مدفوع)
(او ) :بول (ادرار)
(سوم) :منى

(چهارم) :مردار

ّ
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(پنجم) :خون

(ششم) :سگ

(هفتم) :خوك

(هشتم) :كافر
ّ ()4
(دهم) :فقاع

(نهم) :شراب

 1ـ  2ـ ادرار و مدفوع
ادرار و مدفوع انسان و هر حيوان حرام گوشتى كه خون جهنده دارد ـ يعنى اگـر رگ
آن را ببرند خون از آن جستن مىكند ـ نجس است ،و غايط حيوان حـرام گوشـتى كـه
خون جهنده ندارد مثل ماهى حرام گوشت و همچنين فضله حيوانات كوچك مثل پشه
و مگس كه گوشت ندارند پاك است ،و بنـابر احتيـاط مسـتحب از بـول حيـوان حـرام
گوشتى كهخونجهنده ندارد اجتناب شود.
سؤا  :حكم فضلۀ پرندگا چيسو؟
واا :بول و فضله پرندگان  -چه حالل گوشت و چه حرام گوشت  -پاك اسـت،
ولى بهتر است از ادرار و فضلۀ پرندگان حرام گوشت اجتناب شود.

 .4همه چيز در عالم پاك است مگر ده چيز كه به خودى خود نجس است و به آنها عين نجاست گفتـه مـى
ً
شود .و چيزى كه ذاتا پاك است ولى در اثر برخورد با عين نجاست آلوده شده است را متنجس مـىگوينـد،
ً
مثال اگر قطرهاى خون روى دست ما بريزد ،خود خون عين نجاست و دست ما متنجس است.
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حكم ادرار و مدفوع حيوانات
خون جهنده دارند؛ مث گاو ،گوسفند ،مرغ ،ابوور و ...اه ادرار
و مدفوع آنها پاک اسو.

حتتل
گوشو

خون جهنده ندارند؛ مث متاه پوعتد دار و ميگتو .اته ادرار و
مدفوع آنها پاک اسو.

خون جهنده دارند؛ مث گربه ،خرگوش ،متوش و ...اته ادرار و
مدفوع آنها نجس اسو.
حيوانات
وع پرندگا حرام گوشو – مث الغ و عقتاا – ادرار و فضتلهى
آنها پاک اسو.
حتتترام
گوشو
خون جهنده ندارند؛ مث ماه حرام گوشو ،متار ،الک پشتو
و ،...اه ادرار و مدفوع آنها پاک اسو وع بنابر احتياط مستحب
ا ادرار آنها ا تناا شود.

ّ
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 3ـ منى
منى انسان و هر حيوان حرام گوشتى كه خون جهنده دارد نجس است ،و همچنـين
بنابر احتياط واجب منى حيوان حالل گوشتى كه خون جهنده دارد.
 4ـ مردار
ُ
مردار انسان و هر حيوانى كه خون جهنده دارد نجس است ،چه خودش مرده باشد
يا كشتن آن به دستورى كه در شرع معين شده نباشد ،و ماهى چون خون جهنده نـدارد
اگرچه در آب بميرد پاك است.
چيزهايى كه روح ندارند از مردهاى كه زنده آن نجس العين نيست ،مانند پشم ،مـو
()4

و كرك پاك است.

سؤا  :حكم داروها و عوا م آرايش و مانند اينهتا اته ا اشتورهاى ختار
م آورند چيسو؟
واا :دواجـات روان و عطـر و روغـن و واكـس و صـابون كـه از ممالـك كفـر
 .4سگ و خوك و كافر نجس العين هستند.
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مىآورند ،اگر انسان يقين به نجاست آنها نداشته باشد پاك است.

 5ـ خون
خون انسان و هر حيوانى كه خون جهنده دارد نجـس اسـت ،و خـون حيـوانى كـه
خون جهنده ندارد ـ مانند پشه و ماهى ـ پاك است.

خون در تخم مرغ
خونى كه در زرده تخم مرغ پيدا مىشود خوردن آن حرام و بنا بر احتياط محكوم به

ّ
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نجاست است.

خون مردگى
خونى كه به واسطه كوبيده شدن زير ناخن يا زير پوست مىميرد ،اگر طـورى شـود كـه
ديگر به آن خون نگويند( )4پاك ،و اگر به آن خون بگويند نجـس اسـت ،و چنانچـه پوسـت
پاره شود و چيزى با آن مالقات كند آن چيز نجس مىشود ،و در ايـن صـورت اگـر بيـرون
آوردن خون و تطهير محل جهت وضو يا غسل حرجى باشد( ،)5بايد تيمم نمايد.

ً
 .4مثال تبديل به ِجرم جامد سياهى بشود كه ديگر به آن خون گفته نشود.
ً
 .5حرجى باشد :يعنى آنقدر سخت باشد كه عرفا قابل تحمل نيست.
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اگر انسان نداند كه خون زير پوست ُمرده يا گوشت به واسطه كوبيـده شـدن بـه آن
حالت در آمده ،پاك است.
سؤا  :گاه اطراف خم مايع ردرنگ ديده م شود ،آيا نجس اسو؟
واا :زردابهاى كه در حال بهبودى زخم در اطراف آن پيدا مىشود ،اگـر معلـوم
نباشد كه با خون مخلوط است ،پاك مىباشد.
 6ـ  7ـ سگ و خوك
سگ و خوكى كه در خشكى زنـدگى مـىكننـد ـ حتـى مـو و اسـتخوان و نـاخن و
رطوبتهاى آنها نجس است ـ ولى سگ و خوك دريايى پاك است.

 8ـ كافر
كافر (يعنى كسى كه منكر خدا يا رسالت حضـرت خـاتم ابنبيـاء

يـا معـاد
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است ،يا شاك در خدا و رسول است ،يا براى خدا شريك قرار مىدهد يا در وحـدانيت
خدا شك دارد) نجس است ،و همچنين اسـت خـوارج ـ يعنـى كسـانى كـه بـر امـام
معصوم

خروج كنند ـ و غالت ـ يعنى آنهايى كه قائل به خدايى يكى از ائمه

مىباشند يا بگويند خدا در او حلول كرده است ـ و نواصب ـ يعنى كسانى كـه دشـمن
يكى از ائمه

يا حضرت زهراء

باشند ـ و كسى كه يكى از ضروريات ديـن را ـ
()4

مثل نماز و روزه ـ با علم به اينكه ضرورى دين است منكر شود.

 .4طبق اين مسأله افراد زير كافر و نجس هستند:
ّ
(دوم) كسى كه مىگويد پيامبر اسالم وجود نداشته است.
(او ) كسى كه مىگويد خدايى وجود ندارد.
(سوم) كسى كه منكر معاد است.

(چهارم) كسى كه در وجود خدا شك دارد.

(پنجم) كسى كه در وجود پيامبر اسالم شك دارد.
(ششم) كسى كه مىگويد خدا وجود دارد ولى براى او شريك قرار مىدهد.
(هفتم) كسى كه شك دارد خدا يگانه است.

(هشتم) خوارج.

(دهم) نواصب.
(نهم) غالت.
ً
(يا دهم) منكر ضرورى دين ،در صورتى كه انكار آن به انكار رسالت برگردد .مثال با اينكـه مـىدانـد نمـاز
ضرورى دين است باز بگويد نماز جزء دين نيست.
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سوا  :آيا يهوديها و مسيح ها نجس هستند؟
واا :اهل كتاب ـ يعنى يهود و نصارى ـ پاک هستند ،هر چند بهتر اسـت از آن
اجتناب شود.
نكته :شخصى كه به يكى از چهـارده معصـوم

از روى دشـمنى دشـنام دهـد

نجس است.
 9ـ شراب
ّ
شراب و نبيذ مسكر نجس است ،و در غير اين دو از مسكرات مايع بجز فقاع ـ كـه
حكم آن خواهد آمد ـ احتياط مستحب اجتناب است ،و اگر مثل بنگ و حشيش روان
()4

نباشد پاك است اگرچه چيزى در آن بريزند كه روان شود.

شراا
نبيذ
مايع
فقاع
ديگر موارد  پاک اسو
امد  پاک اسو.

نجس اسو

مسكرات (مسو انندهها)

الكل صنعتى
الكل صنعتى كه براى رنگ كردن در و پنجره و ميز و صندلى و مصـارف ديگـر بـه
كار مىبرند ،تمام اقسامش پاك است .و همچنين است الكل ّ
طبى اگر از مـواد نجـس
درست نشده باشد.
انگور و آب انگور
اگر انگور يا آب انگور به واسطه پختن جـوش بيايـد ،پـاك ولـى خـوردن آن حـرام
 .4استفاده كردن از همه مواد مست كننده حرام است ،ولى بعضى از اقسام آن نجس و بعضى ديگر پاك مىباشد.

ّ
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است ،و اگر به غير آتش جوش بيايد خوردن آن حرام و بنابر احتياط نجس است.

كشمش
خرما و مويز و كشمش و آب آنها اگر چه جوش بيايند پاك و خوردن آنها حالل است.
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 11ـ فقاع
ّ
فقاع كه از جو گرفته مىشود و به آن آبجو مىگويند نجس است ،ولى آبـى كـه بـه
دستور طبيب از جو مىگيرند و به آن (ماء الشعير) مىگويند پاك مىباشد.
شك در نجاست
ً
اگر به واسطه ندانستن مسأله ،نجاست و طهارت چيزى را نداند ،مثال نداند خـون
پاك است يا نه ،بايد مسأله را بپرسد و تا زمانى كه سؤال نكرده بايد احتياط كند ،و اگـر
ً
با اينكه مسأله را مىداند در چيزى شك كند كه پاك است يا نه ،مثال شـك كنـد كـه آن
چيز خون است يا نه ،يا بداند خون است و نداند خون پشه است يا خون انسـان ،پـاك
است و پرسيدن الزم نيست )4(.و چيز نجسى كه انسان شك دارد پاك شده يا نه ،نجس

است ،و چيز پاك را اگر شك كند نجس شده يا نه ،پاك است ،و اگر هم بتواند نجس يا
پاك بودن آن را بفهمد الزم نيست وارسى كند.
سرايت كردن نجاست
َ
اگر چيز پاك به چيز نجس برسد و هر دو يا يكى از آنها به طورى تر باشد كـه تـرى
يكى به ديگرى برسد ،چيز پاك نيز نجس مىشود ،واگر ترى به قدرى كم باشد كـه بـه
ديگرى نرسد ،چيزى كه پاك بوده نجس نمىشود.
ً
 .4هر مسأله شرعى داراى يك موضوع و يك حكم است .مثال در مسأله (خون نجس است) خون موضـوع ،و نجاسـت
حكم آن مىباشد .اگر كسى نمىداند كه خون نجس است يا پاك ،الزم است اين حكم شرعى كه مـورد نيـاز اوسـت را
بپرسد و ياد بگيرد ،ولى اگر حكم را مىداند ولى در موضوع شك دارد ،جستجو و پرسيدن بـراى فهميـدن موضـوع الزم
نيست .مثال كسى كه لكه قرمزى به لباس خود مىبيند و نمىداند كه آن لكـه خـون اسـت يـا چيـز ديگـر ،الزم نيسـت
بررسى كند .و يا اگر بداند كه فضله موش نجس است ولى نمىداند دانه سياهى كه در ظرف بـرنج اسـت فضـله مـوش
است يا چيز ديگر ،الزم نيست بررسى كند و از ديگران بپرسد و برنج براى او پاك حساب مىشود.

ّ
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خوردن چيز نجس و خوراندن آن به ديگران
ّ
خوردن و آشاميدن چيز نجس و متـنجس حـرام اسـت ،و همچنـين اسـت خورانـدن آن بـه
ّ
ديگرى ،ولى خوراندن متنجس به طفل يا ديوانه جايز است ،و اگر خود طفل يا ديوانه متنجس را
بخورد يا با دست نجس غذا را نجس كند و بخورد ،جلـوگيرى از او الزم نيسـت .و اگـر انسـان
ببيند كسى چيز نجسى را مىخورد يا با لباس نجس نماز مىخواند الزم نيست به او بگويد.
ِّ
مطهرات (پاك كنندهها)
دوازده چيز نجاست را پاك مىكند كه بعضى از آنها عبارتند از:
 1ـ آب

آب با چهار شرط چيز نجس را پاك مىكند:
(او ) آن كه مطلق باشد ،پس آب مضاف مانند گالب و عرق بيـد چيـز نجـس را
پاك نمىكند.
(دوم) آن كه پاك باشد.
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(سوم) آن كه وقتى چيز نجس را با آن مىشويند آب مضـاف نشـود ،و در شسـتنى كـه
بعد از آن شستن ديگر الزم نيست بايد بو يا رنگ يا مزه آن به واسطه نجاست تغيير نكنـد و
ِ
ً
در غير آن شستن تغيير ضرر ندارد ،مثال اگر چيـزى دو دفعـه شسـتن در او الزم باشـد ،در
دفعه اول اگرچه تغيير كند ،و در دفعه دوم به آبى تطهير كند كه تغيير نكند ،پاك مىشود.
(چهارم) آن كه بعد از آب كشيدن چيز نجس ،عين نجاست در آن نباشـد ،و پـاك
ُ
شدن چيز نجس با آب قليل ـيعنى آب كمتر از كرـ شرطهاى ديگرى هم دارد.
آب كشيدن ظرفها
ُ
ُ
اگر داخل ظرف نجس شود با آب قليل بايد سه مرتبه شست و در كر و جارى يـك
()4

مرتبه كافيست.

 .4البته اگر سگ يا خوك از ظرف مايعى بخورد يا ظرفى به شراب نجس شود يا موش صـحرايى در آن مـرده
باشد نحوه آب كشيدن آن متفاوت است.

ّ
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سؤا  :روش آا اشيد ظرف نجس با آا ىلي چگونه اسو؟
واا :ظرف نجس را با آب قليل دو گونه مىشـود آب كشـيد ،يكـى آن كـه سـه
مرتبه ُپر كنند و خالى كنند ،و ديگر آن كه سه دفعـه قـدرى آب در آن بريزنـد و در هـر
دفعه آب را طورى در آن بگردانند كه به جاهاى نجس آن برسد و بيرون بريزند.
آب كشيدن لباس و فرش
ُ
اگر چيز نجس را يك مرتبه در آب كر يا جارى فرو برنـد كـه آب بـه تمـام جاهـاى
نجس آن برسد پاك مىشود ،و در فرش و لباس و ماننـد اينهـا فشـار يـا ماننـد آن ـ از
ماليدن يا با پا لگد كردن ـ الزم است ،و در صورتى كه لباس و مانند آن متنجس به بول
ُ
باشد در آب جارى و كر يك مرتبه شستن كفايت مىكند.

شستشو با آا ارى

ُ
شستشو با آا ار
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اگر بخواهند چيزى را كه به بول نجس شده با آب قليل آب بكشند ،چنانچه يـك مرتبـه
آب روى آن بريزند و از آن جدا شود ،در صورتى كه بول در آن چيز نمانده باشد ،يك مرتبه
ديگر كه آب روى آن بريزند پاك مىشود ،ولى در لباس و فرش و مانند اينها بايد بعد از هر
ً
ُ
دفعه به فشار و مانند آن غساله آن بيرون آيد( .و غساله آبى است كه معموال در وقت شستن
ُ
و بعد از آن از چيزى كه شسته مىشود خود به خود يا به وسيله فشار و مانند آن مىريزد).

شستشو با آا ىلي

سؤا  :چيزى اه به ادرار پسر شيرخوار نجس شده چگونه پاک م شود؟
واا :اگر چيزى به بول پسر شيرخوارى كه غذاخور نشده نجس شود ،چنانچه يك مرتبـه
آب روى آن بريزند كه به تمام جاهاى نجس آن برسد پاك مىشـود ،ولـى احتيـاط مسـتحب آن
است كه يك مرتبه ديگر آب روى آن بريزند ،و در لباس و مانند اينها فشار الزم نيست.
سؤا  :چيزى اه به غير ادرار  -مث خو  -نجس شده چگونه با آا ىلي پاک م شود؟
واا :در متنجس به غير بول ،كيفيت تطهير آن به آب قليـل ايـن اسـت كـه بـا زالـه( )4عـين
نجاست ،يك مرتبه آب روى آن بريزند و از آن جدا شود و احتياط واجب آن است كـه آب ريخـتن
بعد از ازاله عين نجاست باشد ،ولى بايد در مثل لباس غساله آن به فشار و مانند آن بيرون آيد.
باقى ماندن رنگ نجاست
ً
سؤا  :اگر چيز نجس را آا بكشيم وع رنگ نجاسو اامل برطترف نشتود
 .4يعنى بر طرف كردن.
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چه حكى دارد؟
واا :هر چيز نجس تا عين نجاسـت را از آن برطـرف نكننـد پـاك نمـىشـود ،ولـى
چنانچه بو يا رنگ نجاست در آن مانده باشـد اشـكال نـدارد ،پـس اگـر خـون را از لبـاس
برطرف كنند و آن را آب بكشند اگرچه رنگ خون در آن بماند پاك مىباشد ،اما چنانچه بـه
واسطه بو يا رنگ احتمال دهند كه ذرههاى نجاست در آن چيز مانده ،نجس است.

آب كشيدن بدن
ّ
ُ
اگر نجاست بدن را در آب كر يا جارى برطرف كنند بـدن پـاك مـىشـود ،و تعـدد
شستن حتى در بول الزم نيست.
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 2ـ زمين
زمين با سه شرط كف پا و ته كفش را كه به راه رفتن يا پا گذاشتن بر زمـين نجـس،
نجس شده پاك مىكند:

(او ) آن كه زمين پاك باشد( .دوم) آن كه خشك باشد( .سوم) آن كـه اگـر عـين
نجس ـ مانند خون و بول ـ يا متنجس ـ مثل ِگلى كه نجس شده ـ در كف پا و ته كفش
باشد ،به واسطه راه رفتن يا ماليدن به زمين برطرف شود ،و نيز زمين بايد خاك يا سنگ
يا آجر فرش و مانند اينها باشد ،و با راه رفتن روى فرش و حصير و سبزه و ماننـد اينهـا
كف پا و ته كفش نجس پاك نمىشود.
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پاك شدن كف پا و ته كفش نجس به واسطه راه رفتن روى آسـفالت و روى زمينـى
كه با چوب فرش شده محل اشكال است.

الزم نيست كف پا يا ته كفش نجس تر باشد ،بلكه اگر خشك هم باشد به راه رفتن
پاك مىشود.
 3ـ آفتاب
آفتاب زمين و ساختمان و چيزهايى كه مانند در و پنجره در ساختمان به كـار ُبـرده
شده و همچنين ميخى را كه به ديوار كوبيدهاند با پنج شرط پاك مىكند:
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(او ) آن كه چيز نجس تر باشد ،پس اگر خشك باشد بايد به وسـيلهاى آن را تـر
كنند تا آفتاب آن را خشك كند.
(دوم) آن كه اگر عين نجاست در آن چيز باشد پـيش از خشـك شـدن بـه تابيـدن
آفتاب آن را برطرف كنند.
(سوم) آن كه چيزى از تابيدن آفتاب جلوگيرى نكند ،پس اگر آفتاب از پشت پـرده
يا ابر و مانند اينها بتابد و چيز نجس را خشك كند ،آن چيز پاك نمىشود ،ولى اگـر آن
چيز به قدرى نازك باشد كه از تابيدن آفتاب جلوگيرى نكند اشكال ندارد.
ً
(چهارم) آن كه آفتاب به تنهايى چيز نجس را خشـك كنـد ،پـس اگـر مـثال چيـز
نجس به واسطه باد و آفتاب خشك شود پاك نمىگردد ،ولى اگر باد به قدرى كم باشـد
كه نگويند به خشك شدن چيز نجس كمك كرده اشكال ندارد.
(پنجم) آن كه آفتاب مقدارى از بنا و ساختمان را كه نجاست به آن فرو رفتـه يـك
مرتبه خشك كند ،پس اگر يك مرتبه بـر زمـين و سـاختمان نجـس بتابـد و روى آن را
خشك كند ،و دفعه ديگر زير آن را خشك نمايد فقط روى آن پـاك مـىشـود و زيـر آن
نجس مىماند.
 4ـ برطرف شدن عين نجاست
اگر بدن حيوان به عين نجس مثل خون يـا متـنجس مثـل آب نجـس آلـوده شـود،
چنانچه آنها برطرف شود بدن آن حيوان پاك مىشـود ،و همچنـين اسـت بـاطن بـدن
ً
انسان مثل توى دهان و بينى ،مثال اگر خونى از الى دندان بيرون آيد و در آب دهـان از
بين برود آب كشيدن توى دهان الزم نيست ،ولى اگر دندان مصنوعى در دهان با خون
دهان مالقات كند بنابر احتياط بايد آن را آب كشيد.
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وضو

در وضو واجب است صورت و دستها را بشويند و جلوى سر و روى پاها را مسـح
نمايند.

صورت
شستن

دست راست
دست چپ

وضو

روى سر
مسح كردن

روى پاى راست
روى پاى چپ

شستن صورت و دستها
درازاى صورت كه از باالى پيشانى ـ جايى كه موى سر مـىرويـد ـ تـا آخـر چانـه
است بايد شست ،و پهناى آن به مقدارى كه بين انگشت وسط و شست قرار مـىگيـرد
بايد شسته شود.
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ً ُ
و براى آن كه يقين كند اين مقدار كامال شسته شده بايد كمى از اطراف آن را هم بشويد.

وضو 71 ......................................................................................

شستن دستها
بعد از شستن صورت بايد دست راست و بعد از آن دست چپ را از آرنـج تـا سـر
انگشتها بشويد.

براى آن كه يقين كند آرنج را كامال شسته بايد مقدارى باالتر از آرنج را هم بشويد.

ُ
بايد دستها را از باال به پايين شست ،و اگر از پايين به بـاال بشـويد باطـل اسـت ،و
همچنين صورت را بنا بر احتياط واجب.
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مسح سر
ُ
بعد از شستن هر دو دست بايد جلوى سر را با ترى آب وضو كـه در دسـت مانـده
مسح كند ،و احتياط واجب آن است كه مسح با باطن كف دست راست باشد ،و بنابر
احتياط مستحب مسح را از باال به پايين انجام دهد.

محل مسح سر
يك قسمت از چهار قسمت سر ،كه مقابل پيشانى است جاى مسح مىباشد ،و هر
جاى اين قسمت را به هر اندازه مسح كند كافى اسـت ،و مسـتحب اسـت كـه انـدازه
مسح از پهنا به اندازه پهناى سه انگشت بسـته باشـد ،و بهتـر اسـت از درازا بـه انـدازه
درازاى يك انگشت باشد.

وضو 73 ......................................................................................

مسح بر موهاى سر
الزم نيست مسح سر بر پوست آن باشد بلكه بر موى جلوى سر هم صحيح است،
ً
ولى كسى كه موى جلوى سر او به اندازهاى بلنـد اسـت كـه اگـر مـثال شـانه كنـد بـه
صورتش مىريزد يا به جاهاى ديگر سر مىرسد ،بايد بيخ موها را مسح كند ،يـا فـرق
سر را باز كرده پوست سر را مسح نمايد ،و اگر موهايى را كه به صورت مىريزد يـا بـه
جاى ديگر سر مىرسد جلوى سر جمع كند و بر آنها مسح نمايد يا بـر مـوى جاهـاى
ديگر سر كه جلوى آن آمده مسح كند ،چنين مسحى باطل است.
مسح روى پاها
بعد از مسح سر بايد با ترى آب وضو كه در دست مانده اسـت روى پاهـا را مسـح
كند ،و اندازه واجب آن از سر يكى از انگشتها تا برآمـدگى روى پـا اسـت ،و احتيـاط
مستحب آن است كه تا مفصل مسح نمايد ،و احتياط واجب آن است كه پاى راست را
مقدم بر پاى چپ بدارد ،و همچنين پاى راست را با دسـت راسـت و پـاى چـپ را بـا
دست چپ مسح نمايد.
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پهناى مسح پا
پهناى مسح پا به هر اندازه باشد كافى است ،ولى افضل آن است كه تمام روى پا
()4

را با تمام كف دست مسح نمايد.
چند نكته:
 -4در مسح سر و روى پا بايد دست را روى آنها بكشد ،نه آن كه دست را نگه دارد
و سر يا پا را به آن بكشد ،ولى اگر موقعى كه دست را مـىكشـد سـر يـا پـا مختصـرى
حركت كند اشكال ندارد.
 -5جاى مسح بايد خشك باشد ،و اگر به قدرى تر باشد كه رطوبت كف دست به
آن اثر نكند مسح باطل است ،ولى اگر ترى آن به قدرى كم باشد كه رطوبتى كـه بعـد
ً
از مسح در آن ديده مىشود عرفا بگويند فقط از ترى كف دست است اشكال ندارد.
 .4بهتر.
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 -2مسح كردن از روى جوراب و كفش باطل است.

شرايط ّ
صحت وضو
شرايط صحيح بودن وضو چند چيز است:
(او ) آن كه آب وضو پاك باشد.
(دوم) آن كه مطلق باشد.

(سوم) آن كه آب وضو مباح( )4باشد ،و بنابر احتياط واجب فضايى كه در آن وضو
مىگيرد نيز مباح باشد.
(چهارم) آن كه ظرف آب وضو مباح باشد.
(پنجم) آن كه ظرف آب وضو بنابر احتياط واجب طال و نقره نباشد.
(ششم) آن كه اعضاى وضو موقع شستن و مسح كردن پاك باشد.
(هفتم) آن كه وقت براى وضو و نماز كافى باشد .بنابراين ،هرگاه وقـت بـه قـدرى
تنگ باشد كه اگر وضو بگيرد تمام نماز يا مقدارى از آن بعد از وقت خوانده مىشـود،
 .4يعنى غصبى نباشد.
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بايد تيمم كند ،ولى اگر براى وضو و ّ
تيمم يك اندازه وقت الزم است بايد وضو بگيرد.
(هشتم) آن كه به قصد قربت و با اخالص وضو بگيرد.
ُ
(نهم) آن كه وضو را به ترتيبى كه بيان شد بـه جـا آورد .يعنـى اول صـورت و بعـد
دست راست و بعد دست چپ را بشويد و بعد از آن سر و بعد پاها را مسـح نمايـد ،و
اگر به اين ترتيب وضو نگيرد باطل است و ـبنابر احتياط واجب ـ پاى چـپ را بعـد از
پاى راست مسح كند.
(دهم) آن كه كارهاى وضو را پشت سر هم انجام دهد.
(يا دهم) آن كه شستن صورت و دستها و مسح سر و پاهـا را خـود انسـان انجـام
دهد ،و اگر ديگرى او را وضو دهد ،يا در شستن صورت و دستها و مسح سر و پاهـا
به او كمك نمايد ،وضو باطل است.
(دوا دهم) آن كه استعمال آب براى او مانعى نداشته باشد .پس كسى كه مىترسد
كه اگر وضو بگيرد مريض شود نبايد وضو بگيرد.
(سيزدهم) آن كه در اعضاى وضو مانعى از رسيدن آب نباشد.
احكام وضو
ّ
 -4كسى كه در كارهاى وضو و شرايط آن خيلى شك مىكند ،در صورتى كه به حد
وسواس برسد بايد به شك خود اعتنا نكند.
 -5اگر شك كند كه وضوى او باطل شده يا نه ،بنا مىگـذارد كـه وضـوى او بـاقى
است ،ولى اگر بعد از بول استبراء نكرده و وضو گرفته باشد ،و بعد از وضو رطـوبتى از
او بيرون آيد كه نداند بول است يا چيز ديگرى ،وضوى او باطل است.
 -2كسى كه شك دارد وضو گرفته يا نه بايد وضو بگيرد.
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()4

چيزهايى كه بايد براى آنها طهارت از حدث داشت

براى شش چيز بايد وضو گرفت كه سه مورد آن عبارتند از:
(او ) براى نمازهاى واجب غير از نماز ميـت ،و بـراى نمازهـاى مسـتحب وضـو
()5

شرط صحت است.

(دوم) براى سجده و تشهد فرامـوش شـده و دو سـجده سـهوى كـه بـراى تشـهد
ً
فراموش شده بجا مىآورد ،و اگر بين آنها و نماز حدثى از او سـرزد ـ مـثال بـول كـرده
باشد ـ بنا بر احتياط واجب نماز را اعاده كند( ،)2ولى براى سجده سهو در غير مـوردى
كه ذكر شد واجب
نيست وضو بگيرد.
(سوم) اگر نذر كرده باشد كـه جـايى از بـدن خـود را بـه خـط قـرآن برسـاند ،در
صورتى كه آن نذر صحيح باشد( ،)0مانند بوسيدن قرآن.

 .1يعنى كارهايى كه انسان بايد براى آنها وضو بگيرد يا غسل كند يا بجاى وضو و غسل تيمم نمايد.
 .5چون خود نماز مستحب است وضو گرفتن واجب نيست ولى اگر بخواهد آن عمل به طور صحيح انجام
شود بايد وضو بگيرد.
 .2يعنى دوباره بخواند.
 .0كارى را كه انسان نذر مىكند انجام بدهد بايد انجام دادن آن از تركش بهتر باشد .ولى اگر هر دو مساوى
باشند نذر باطل استّ .
مس خط قرآن هم اگر از جهتى بهتر باشد ـ مثل بوسيدن خط قرآن يا دسـت زدن بـه
ّ
آن به قصد ّ
تيمن و تبرك ـ نذر صحيح است .و اال اگر فقط ِصرف دست زدن باشد ،انجام دادن ايـن كـار بـا
ترك آن مساوى است و نذر باطل است.
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دست زدن به نوشتۀ قرآن

ّ
مس نمودن خط قرآن ـ يعنى رساندن جايى از بدن به خط قرآن ـ بـراى كسـى كـه
وضو ندارد حرام است و اگر قرآن را به زبان فارسى يا به زبان ديگرى ترجمه كنند ّ
مـس

آن در غير اسم ذات و اسماء صفات( )4خداوند متعال اشكال ندارد .و همچنين كسـى

كه وضو ندارد ـ بنابر احتياط واجب ـ نبايد اسم ذات و اسماء صفات خداوند متعال را
به هر زبانى كه نوشته شده باشد ّ
مس نمايد ،و احتياط مسـتحب آن اسـت كـه اسـماء
مباركه چهارده معصوم

را هم بدون وضو ّ
مس ننمايد.

وضو گرفتن قبل از وقت
اگر پيش از وقت نماز به قصد اينكه با طهارت باشد وضـو بگيـرد يـا غسـل كنـد،
صحيح است ،و اگر نزديك وقت نماز هم به قصد ّ
مهيا بودن بـراى نمـاز وضـو بگيـرد
()5

اشكال ندارد ،بلكه مستحب است.

 .4اسم ذات ،لفظ جالله الله است و اسماء صفات مثل رحمن و رحيم و....
ً
 .5بنابراين اگر كسى مثال ساعت ده صبح فقط به قصد وضوى واجب براى نماز ظهر و عصـر وضـو بگيـرد
وضوى او باطل است.
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سؤا  :براى چه اارهاي وضو گرفتن مستحب اسو؟
واا :مستحب است انسان براى امورى كه وضو هـر چنـد شـرط صـحت آنهـا
()4

نيست ولى در كمال آنها معتبر است وضو بگيرد.

مانند مناسك حج به غير از طواف واجب و نماز طواف ـ كه وضـو در آن دو شـرط
صحت است ـ و همچنين براى نماز ميت و ادخال ميت در قبـر و رفـتن بـه مسـجد و
براى خواندن قرآن و نوشتن آن و براى خوابيدن ،و نيز مستحب است كسـى كـه وضـو
دارد دوباره وضو بگيرد.
و هرگاه براى يكى از اين كارها وضو بگيرد مىتواند هر كارى را كـه بايـد بـا وضـو
ً
انجام داد بجا آورد مثال مىتواند بـا آن وضـو نمـاز بخوانـد يـا طـواف واجـب انجـام

دهد(.)5

.4

اارهاي اته بتراى آنهتا
وضتتتو م گيتتتر يم ستتته
دسته اسو:

اعف  -وضو بتراى آ وا تب استو و بتدو وضتو آ عىت
باط اسو .مث نىا هاى وا ب.
ا  -وضو وا ب نيسو وعت اگتر بتدو وضتو انجتام شتود
باط اسو .مث نىا هاى مستحب.
ج  -وضو براى آ وا ب نيسو و اگر بدو وضو هتم انجتام
شود صحيا اسو وع چنانچه با وضو بجا آورده شود ثتواا
آ بيشتر اسو .مث خواند ىرآ .

ّ
خودى خود مستحب است و به طور كلى اگر انسان براى هر كار واجب يا مستحب وضو
 .5وضو گرفتن به
ِ

بگيرد ،تا زمانى كه آن وضو باطل نشده است مىتواند با آن وضو هر كار واجب يا مستحب ديگرى را انجام

دهد .بنابراين اگر كسى براى نماز صبح وضو بگيرد و اين وضو تا اذان ظهر باطل نشود ،مىتوانـد بـا همـان
وضو نماز ظهر را بخواند .و يا اگر كسى براى قرآن خواندن وضو گرفت چنانچه آن وضو تا وقت نماز باطـل
نشود مىتواند با همان وضو نمازش را هم بخواند.
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چيزهايى كه وضو را باطل مىكند
هفت چيز وضو را باطل مىكند:
(او و دوم) ادرار و مدفوع.
(سوم) باد روده در صورتى كه بر آن يكى از دو اسم مخصوص گفته شود.
(چهارم) خواب ،و وقتى محقق مىشود كه گوش نشنود.
(پنجم) چيزهايى كه عقل را از بين مىبرد مانند ديوانگى و مستى وبيهوشى.
(ششم) استحاضه زنان.

(هفتم) جنابت.

وضوى جبيره
چيزى كه با آن زخم و شكسته را مىبندند ،و دوايى كه روى زخـم و ماننـد آن مـى
گذارند جبيره ناميده مىشود.

اگر در يكى از جاهاى وضو زخم يا دمل يا شكستگى باشد ،چنانچـه روى آن بـاز
است و آب ضرر ندارد بايد به طور معمول وضو گرفت.
اگر روى دمل يا زخم يا شكستگى بسته باشد ،چنانچه باز كردن آن مشقت ندارد و
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آب هم براى آن ضرر ندارد ،بايد باز كند و وضو بگيرد ،چه زخم و مانند آن در صورت
و دستها باشد ،يا جلوى سر و روى پاها باشد.
اگر زخم يا دمل يا شكستگى كه بسته است در صورت و دستها باشد ،چنانچه بـاز
ّ
ّ
كردن ياريختن آب روى آن ضرر يا مشقت دارد ،بايد مقـدارى را كـه ضـرر و مشـقت
ُ
ندارد از اطراف شسته و روى جبيره را مسح كند(.)4

اگر جبيره تمام صورت يا تمام يكى از دستها يا تمام هر دو دسـت را گرفتـه باشـد،
احتياط واجب آن است كه جمع كند بين وضوى جبيرهاى و تيمم(.)5
اگر جبيره تمام اعضاى وضو را گرفته باشد( ،)2بنابر احتياط واجب جمع كنـد بـين
وضوى جبيره و ّ
تيمم.
 .4مسح كردن يعنى كف دست را با آب خيس كند و روى جبيره دست ديگر يا روى جبيره صورتش بكشـد.
بنابراين اگر دست كسى بخاطر شكستگى گچ گرفته بايد با كف دست ديگر روى گـچ ،دسـت تـر بكشـد و
بايد مقدارى از دست ـ مثل نوك انگشتان ـ كه بيرون از گچ است را مثل هميشه كه وضو مىگيرد بشويد.
 .5يعنى بنابر احتياط واجب هم وضوى جبيره بگيرد و هم تيمم نمايد.
 .2يعنى هم صورت و هم دستها و هم جلوى سر و هم روى پاها جبيره و بسته باشد و باز كردن هم ممكن نباشد.
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سؤا  :اگر در اف دسو بيره باشد چگونه بايد مسا اند؟

َ
واا :كسى كه در كف دست و انگشتها جبيره دارد ،و در موقع وضـو دسـت تـر

روى آن كشيده است ،سر و پاها را با همان رطوبت مسح كند.
سؤا  :اگر خم و مانند آ در اعضاى وضو نباشد و بته هتو ديگترى آا
ضرر داشته باشد وظيفۀ انسا براى وضو چيسو؟
واا :اگر در اعضاى وضو زخم و جراحت و شكستگى نيسـت ولـى بـه جهـت
ديگرى آب براى آنها ضرر دارد بايد ّ
تيمم كند.
سؤا  :با چسب ىطرهاى اار م اردم اه مقدارى ا آ به اف دستم چسبيده
و برداشتن آ مىكن نيسو .براى وضو چه وظيفهاى دارم؟
واا :اگر در اعضاى وضو يا غسل چيزى چسبيده است كه برداشتن آن ممكـن

نيست يا موجب حرج( )4است بنابر احتيـاط واجـب جمـع كنـد بـين وضـو يـا غسـل
جبيرهاى و ّ
تيمم.

ً
عرفا قابل ّ
تحمل نيست قرار بگيرد.
 .4يعنى باعد شود انسان در سختى زيادى كه
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تيمم جبيرهاى
ّ
ّ
كسى كه وظيفه او تيمم است اگر در بعضى از جاهـاى تـيمم او زخـم يـا دمـل يـا
شكستگى باشد ،بايد به دستور وضوى جبيرهاى ّ
تيمم جبيرهاى نمايد.
سه نكته:
 -4اگر انسان براى مرضى كه در چشم اوست ،موى چشم خود را بچسـباند ،يـا از
جهت درد چشم آب براى آن ضرر داشته باشد بايد تيمم نمايد.
 -5كسى كه نمىداند وظيفهاش ّ
تيمم است يا وضوى جبيرهاى ،بايد احتيـاط كنـد

به جمع بين وضو و ّ
تيمم.

ُ
 -2نمازهايى را كه انسان با وضوى جبيرهاى خوانده و تا آخر وقت عذرش مسـتمر

بوده ،صحيح است و مىتواند با آن وضو نمازهـاى بعـدى را در صـورتى كـه در تمـام
وقت عذرش مستمر باشد به جا آورد ،و هرگاه عذرش برطرف شد براى نمازهاى بعـد
بنابر احتياط واجب وضو بگيرد.
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()1

غسل بر دو قسم است :واجب و مستحب ،و غسلهاى واجب هفت مورد است:
غسلهاى وا ب

مشترک بين نا و مردا

اىسام غس
مخصوص نا
غسلهاى مستحب

نابو
مس ميو
غس ميو
غسل اه به واسطة نذر و ىسم و مانند اينهتا
وا ب م شود.

استحاضه
حيض
نفاس

جنابت
ُ
ُ
به دو چيز انسان جنب مىشود:
(او ) جماع

()5

(دوم) بيرون آمدن منى ،در خواب باشد يا بيدارى  ،كم باشد يا زياد ،با شـهوت
ً
 .4غسل آن است كه انسان سر و گردن و بدن خود را به روشى كه بعدا خواهد آمد بشويد.
ً
 .5يعنى وقتى انسان خواب است از بدن او واقعا منى خارج شود .بنابراين اگر كسى در خواب ببيند كه منى
ً
از او خارج شده ـ در حالى كه واقعا چيزى خارج نشده ـ غسل بر او واجب نمىشود.
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باشد يا بى شهوت ،با اختيار باشد يا بى اختيار.
كارهايى كه بر جنب حرام است
پنج چيز بر جنب حرام است:
(او ) رساندن جايى از بدن خود به خط قـرآن ،يـا بـه اسـم مبـارك ذات خداونـد
ُ
متعال ـ به هر لغتى كه باشد ـ و ساير اسماء حسنى و بنابر احتيـاط مسـتحب اسـماى
را ّ
مس ننمايد.
انبيا و ائمه و حضرت زهرا

(دوم) رفتن در مسجد الحرام و مسجد پيغمبر
در ديگر خارج شود.

اگرچه از يك در داخـل و از
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(سوم) توقف در مساجد ديگر ،ولى اگـر از يـك در مسـجد داخـل و از در ديگـر
خارج شود مانعى ندارد ،و همچنين توقف در حرم امامان
واجب آن است كه از رفتن در حرم ائمه

حرام است ،و احتيـاط

خوددارى كند اگرچه از يـك در داخـل و

()4

از در ديگر خارج شود.

(چهارم) گذاشتن چيزى در مسجد ،و همچنين بنابر احتياط واجب داخـل شـدن
در مسجد براى برداشتن چيزى.
(پنجم) خواندن هر يك از آيات سجده واجب ،و آن آيات در چهار سوره است:
 4ـ سوره سى و دوم قرآن

َْ
ا تنُيل

()5

 5ـ سوره چهل و يكم (حم سجده ـ فصلت ـ)
 .4و منظور از حرم ،قسمتى است كه ضريح مطهر در آن قرار دارد.
 .5سوره سجده.
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 2ـ سوره پنجاه و سوم

و النجم

 0ـ سوره نود و ششم

اقراء

()4

و بنابر احتياط واجب از خواندن بقيه اين چهار سوره ،حتى از خوانـدن «بستم اهّٰلل
اعرحىن اعرحيم» ،بلكه بعض آن به قصد اين سورهها نيز خوددارى كند.
كارهايى كه بر جنب مكروه است
ُ
نه چيز بر جنب مكروه است:
(او و دوم) خوردن و آشاميدن ،ولى اگر وضو بگيرد يا دسـتها را بشـويد مكـروه
نيست.

(سوم) خواندن بيشتر از هفت آيه از سورههايى كه سجده واجب ندارد.
(چهارم) رساندن جايى از بدن به جلد و حاشيه و بين خطهاى قرآن.
 .4سوره علق.
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(پنجم) همراه داشتن قرآن.
(ششم) خوابيدن ،ولى اگر وضو بگيرد و يا به واسطه نداشتن آب ،بدل( )4از غسـل
تيمم كند ،مكروه نيست.

(هفتم) خضاب( )5كردن به حنا و مانند آن.

(هشتم) ماليدن روغن به بدن.
(نهم) جماع كردن ،بعد از آن كه محتلم شده ،يعنى در خواب منى از او بيرون آمده است.
حكم غسل جنابت
غسل جنابت به خودى خود مستحب است  ،و براى واجبات مشروط بـه طهـارت
واجب مىشود ،ولى براى نماز ّميت و سـجده سـهو ـ مگـر سـجده سـهو در مـورد تشـهد
فراموش شده ـ و سجده شكر و سجدههاى واجب قرآن غسل جنابت الزم نيست.
نيت غسل
ّ
الزم نيست در وقت غسل نيت كند كه غسل واجب يا مستحب مىكند ،بلكه اگـر
به قصد قربت ـ چنانكه در وضو گذشت ـ و با اخالص غسل كند كافى است.
روش غسل كردن
غسل را چه واجب و چه مستحب به دو قسم مىشود انجام داد ،ترتيبى و ارتماسى:
غسل ترتيبى
ّ
در غسل ترتيبى بايد به نيت غسل ،اول سر و گـردن ،بعـد بـدن را بشـويد ،و بنـابر
()2

()0

 .4يعنى به جاى غسل تيمم كند.
 .5رنگ كردن به حنا و مانند آن.
 .2اگر كسى ُج ُنب باشد و كارهائى كه غسل جنابت الزم دارد مانند نماز را هم نخواهد انجـام دهـد غسـل
جنابت به خودى خود براى او مستحب است .ولى اگر كسى ُجنب نباشد و بخواهد همينطور به قصد غسل
جنابت غسل كند ،چنين غسلى وجود ندارد.
 .0يعنى كارهايى كه واجب است و اگر بدون وضو يا غسل يا تيمم انجام شود باطل است.
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()4

احتياط واجب اول طرف راست و بعد طرف چپ بدن را بشويد.

سؤا  :اگر انسا بظد ا غس متو ه شود اته مقتدارى ا اعضتاى غست را
نشسته ،وظيفه چيسو؟
واا :اگر بعد از غسل و قبل از آنكه كارى كه وضو را باطـل مىكنـد از او سـر بزنـد
ُ
ُ
بفهمد مقدارى از بدن را نشسته ،چنانچه از طرف چپ باشد شستن همان مقدار كافيست،
و اگر از طرف راست باشد بعد از شستن آن مقدار ـ بنابر احتيـاط واجـب ـ طـرف چـپ را
بشويد ،و اگر از سر و گردن باشد بايد بعد از شستن آن مقدار بدن را بشويد ،و بنابر احتياط
ّ
()5
واجب ،طرف راست را بر طرف چپ مقدم بدارد.
 .4و براى اين كه مطمئن شود هر قسمت را كامل شسته است بايد مقدارى بيشتر از آن قسمت را هم بشويد.
 .5چند نكته در مورد غسل:
ّ
(اول) هنگام غسل الزم نيست نيت غسل را بر زبان جارى كند يا از ذهن خود بگذراند ،بلكه همـين مقـدار
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غسل ارتماسى
غسل ارتماسى به فرو بردن تمام بدن در آب محقق مىشود ،و در تحقق غسـل ارتماسـى در
صورتى كه قسمتى از بدن در آب باشد به فرو بـردن بـاقى بـدن مـورد اشـكال اسـت( ،)4و بنـابر
ً
ً
()5
احتياط واجب به گونهاى باشد كه عرفا صدق كند كه بدن را دفعة در آب فرو برده است.
احكام غسل كردن
 -4تمام شرطهايى كه براى صحيح بودن وضو گذشت ،مثل پاك بودن آب و مباح بـودن
آن ،در صحيح بودن غسل هم شرط است ،ولى در غسل الزم نيست بدن را از باال به پـايين
ً
بشويد ،و نيز در غسل ترتيبى الزم نيست بعد از شستن هـر قسـمت فـورا قسـمت ديگـر را
ّ
بشويد ،پس اگر بعد از شستن سر و گردن صبر كند و بعد از مدتى بدن را بشويد ،يا بعد از
ّ
طرف راست مدتى صبر كند و بعد طرف چپ را بشويد ،اشكال ندارد.
 -5كسى كه از حرام جنب شده غسل او با آب گرم اگرچه عرق كند صحيح است،
و احتياط مستحب آن است كه با آب سرد غسل كند.
()2
 -2چيزى را كه مانع رسيدن آب به بدن است بايد برطرف نمايد .


كه تصميم دارد به قصد قربت غسل كند كافى است.
(دوم) در هنگام غسل الزم نيست انسان رو به قبله باشد.
(سوم) دست كشيدن به بدن در هنگام غسل الزم نيست .و همين قدر كه آب به همه جاى بدن برسد كافيست.
(چهارم) براى غسل الزم نيست بدن خشك باشد.
 .4مثال كسى داخل استخر ايستاده و آب تا كمر او را فرا گرفته است ،چنانچه به نيت غسل بقيه اعضاى بدن
را زير آب ببرد بنابر احتياط واجب غسل او صحيح نيست.
 .5بنابر اين اگر آهسته و به تدريج بدن را زير آب ببرد بنابر احتياط واجب غسل او صحيح نيست.
ً
 .2مثال اگر َچسب يا هر جرم ديگرى كه از رسيدن آب به بدن جلوگيرى مىكنـد بـه بـدن او باشـد بايـد در
هنگام غسل برطرف نمايد .و اگر كسى با روغن يا كرم سر و كـار داشـته و بـدن يـا موهـاى او چـرب شـده
چنانچه چربى آن به طورى باشد كه از رسيدن آب جلوگيرى كند بايد چربى آن را برطرف نمايد.
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شستن موهاى بلند
ُ
در غسل بايد موهاى كوتاهى را كه جزء بدن حسـاب مـىشـود بشـويد ،و شسـتن
َ
موهاى بلند واجب نيست ،بلكه اگر آب را طورى به پوست برساند كه آنها تـر نشـود،
ُ
غسل صحيح است ،ولى اگر رساندن آب به پوست بدون شستن آنهـا ممكـن نباشـد،
بايد آنها را بشويد كه آب به بدن برسد.
شک در غسل
اگر شك كند كه غسل كرده يا نه بايد غسل كند ،ولى اگر بعد از غسل شك كند كه
غسل او درست بوده يا نه ،در صورتى كه احتمال بدهد كه وقت غسـل ملتفـت بـوده،
غسلش صحيح است.
سؤا  :اگر در بين غس يك ا اارهاي اه وضو را باط م اند پيش بيايتد،
حكم غس چيسو؟
ً
واا :اگر در بين غسل حدث اصغر از او سـر زنـد( )4ــ مـثال بـول كنـد ـ بنـابر

احتياط واجب غسل را تمام كند و اعاده نمايد( )5و وضو هم ضميمه كند مگر اينكـه از
غسل ترتيبى به غسل ارتماسى عدول كند.

كفايت غسل از غسل
كسى كه چند غسل بر او واجب است ،مىتواند آنها را جدا جدا انجام دهـد ،ولـى
بعد از غسل اول براى ّ
بقيه نيت وجوب نكند( ،)2و همچنين مىتواند به ّنيت همه آنهـا
 .4به كارهايى كه موجب وضو مىشود حدث اصغر مىگويند مثل خروج ادرار يا مدفوع .و به كارهـايى كـه
موجب غسل مىشود ،حدث اكبر مىگويند ،مثل جنابت و حيض.
 .5يعنى دوباره از اول غسل كند.
 .2همانطور كه در پايان مسأله آمده است ؛ اگر انسان به نيت يك غسل معين غسل نمايد ،از بقيـه غسـلها
كفايت مىكند ،يعنى الزم نيست ديگر غسلها را بجا بياورد .بنابراين با انجام يـك غسـل ،ديگـر غسـلى بـه
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يك غسل به جا آورد ،بلكه اگر يك غسل معين از آنها را قصد كند ،از ّ
بقيه كفايت
مىنمايد(.)4

كفايت غسل از وضو
كسى كه غسل جنابت كرده ،نبايد براى نماز وضو بگيرد( ،)5بلكه با غسلهاى ديگـر
واجب غير از غسل استحاضه متوسطه و بـا غسـلهاى مسـتحب كـه در مسـائل بعـد
مىآيد ،نيز مىتواند بدون وضو نماز بخواند ،اگرچه احتياط مستحب آن است كه وضو
هم بگيرد.



گردن او باقى نمىماند ،پس نيت وجوب نكند.
 .4مثال كسى غسل حيض و جنابت و استحاضه و مس ميت بر او واجب است .چنانچه به عنوان مثال نيـت
غسل مس ميت نمايد ،اين غسل جاى بقيه غسلها را گرفته و الزم نيست تك تك آنها را جداگانه انجام دهد.
 .5اگر كسى جنب بوده و غسل جنابت كرده باشد ،تا زمانى كه يكى از مبطالت وضو را انجام نـداده اسـت
نبايد وضو بگيرد .البته اگر وضو بگيرد گناه كرده ولى ضررى به نماز اونمىزند.

غسلهاى مخصوص بانوان 95 ..............................................................

غسل مخ
ص
ن
هاى وص با وان
مخ
غسلهاى صو صبانوا ن

()1

استحاضه
يكى از خونهايى كه از زن خارج مىشود خون استحاضه اسـت ،و زن را در موقـع
ديدن خون استحاضه مستحاضه مىگويند.
نشانههاى استحاضه
خون استحاضه در بيشتر اوقات زرد رنگ و سـرد اسـت و بـدون فشـار و سـوزش
بيرون مىآيد و غليظ هم نيست ،ولى ممكن است گاهى سياه يا سرخ و گـرم و غلـيظ
باشد و با فشار و سوزش بيرون آيد.
اقسام استحاضه
استحاضه سه قسم است :قليله و متوسطه و كثيره.
استحاضه ىليله :آن است كه خون فقط روى پنبهاى را كـه زن بـا خـود برمـىدارد
 .4در اين كتاب خالصه اى از احكام بانوان آمده است ،و براى اطالع بيشتر به كتاب احكام بـانوان (مطـابق
ّ
با فتاوى حضرت آيةاهّٰلل العظمى وحيد خراسانى مدظله) مراجعه نماييد .در آن كتاب مسائل مربوط به بانوان
با جدول و شكل توضيح داده شده است.
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آلوده كند و در آن فرو نرود.
استحاضه متوسطه :آن است كه خون در پنبه فرو رود اگـر چـه در يـك گوشـه آن
ً
باشد ،ولى از پنبه به دستمال و مانند آن كه معموال زنها بـراى جلـوگيرى از خـون مـى
بندند نرسد.
استحاضه اثيره :آن است كه خون پنبه را فرا گرفته و به دستمال برسد.
وظايف مستحاضۀ قليله
در استحاضه قليله بايد زن براى هر نماز يك وضو بگيرد ،و بنـابر احتيـاط واجـب
پنبه را عوض كند ،و بايد ظاهر فرج( )4را اگر خون به آن رسيده آب بكشد.

وظايف مستحاضۀ متوسطه
در استحاضه متوسطه بايد زن براى هر نماز صبح غسل كند و تا صبح ديگـر بـراى
نمازهاى خود ،كارهاى استحاضه قليله را كه در مسأله پـيش گذشـت انجـام دهـد ،و
هرگاه زن قبل از نماز ظهر و عصر يا مغرب و عشاء حالت استحاضۀ متوسـطه بـرايش
پيش آيد بايد براى همان نماز غسل كند و تا صبح ديگر براى نمازهاى خـود ،كارهـاى
ً
استحاضه قليله را انجام دهد( .)5و اگر عمدا يا از روى فراموشى قبل از نمازى كه بايـد
غسل نمايد غسل نكند ،قبل نماز بعد غسل نمايد ،چه آن كه خون بيايد يا قطـع شـده
باشد.
وظايف مستحاضۀ كثيره
در استحاضه كثيره عالوه بر آنچه كه در استحاضه متوسطه در مسأله قبل گذشـت،
 .4عورت زن.
ً
 .5پس اگر كسى مثال ساعت ده صبح خون استحاضه متوسطه ببيند ،بايد بـراى نمـاز ظهـر غسـل نمايـد و
كارهاى استحاضه قليله را انجام بدهد تا نماز صبح فردا.
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بايد براى هر نماز ـ بنابر احتياط واجب ـ دستمال را عوض كند يـا آب بكشـد ،و الزم
است يك غسل ديگر براى نماز ظهر و عصر و يكى بـراى نمـاز مغـرب و عشـاء بجـا
آورد ،و بين نماز ظهر و عصر و همچنين مغرب و عشاء فاصله نينـدازد ،و اگـر فاصـله
انداخت بايد براى نماز دوم ـ چه عصر باشد و چـه عشـاء ـ دوبـاره غسـل كنـد ،و در

استحاضه كثيره غسل از وضو كفايت مىكند(.)4

وضو و غسل استحاضه
مستحاضه متوسطه كه بايد وضو بگيرد و غسل كند ،هـر كـدام را اول بـه جـا آورد
صحيح است ،ولى بهتر آن اسـت كـه اول وضـو بگيـرد .و ّامـا مستحاضـه كثيـره اگـر
()5

بخواهد وضو بگيرد ،بايد قبل از غسل وضو بگيرد.

قطع شدن خون
زن مستحاضه بعد از آن كه خونش قطع شد ،فقط براى نماز اولى كه مىخواند بايد
 .4بنابراين كارهايى كه بايد مستحاضه كثيره انجام دهد عبارتند از:
ّ
(اول) بنابر احتياط واجب براى هر نماز پنبه و دستمال را عوض كند.
(دوم) اگر ظاهر فرج آلوده به خون است آب بكشد.
(سوم) براى نماز صبح يك غسل ،براى ظهر و عصر يك غسل و براى مغرب و عشاء هم يك غسـل بـه جـا
آورد ،و غسل بايد بعد از دخول نماز وقت انجام شود.
(چهارم) بين غسل و خواندن نماز فاصله نيندازد ،و بين نماز ظهر و عصـر و همچنـين بـين نمـاز مغـرب و
عشاء فاصله نيندازد.
(پنجم) اگر خون جريان دارد و قطع نمىشود ،چنانچه براى او ضرر ندارد ،بايد بعد از غسل از بيرون آمـدن
خون جلوگيرى نمايد.
(ششم) وضو الزم نيست ،ولى مىتواند وضو بگيرد ،كه در اين صورت بايد قبل از غسل وضو بگيرد.
 .5بخاطر اينكه نبايد بين غسل و خواندن نماز فاصله شود اگر مىخواهد وضـو بگيـرد بايـد قبـل از غسـل
باشد.
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كارهاى استحاضه را انجام دهد ،و براى نمازهاى بعد الزم نيست.
حكم ترک وظايف
اگر مستحاضه يكى از كارهايى را كه بر او واجب مىباشد ترك كند ،نمازش باطـل
است.
حيض
ً
حيض خونى است كه غالبا در هر ماه چند روزى از رحم زنها خـارج مـىشـود ،و
زن را در موقع ديدن خون حيض حائض مىگويند.
نشانههاى خون حيض
خون حيض در بيشتر اوقات غليظ و گرم و رنگ آن سياه يا ُسرخ است و با فشـار و
كمى سوزش بيرون مىآيد.
ّ
سن يائسگى

زن بعد از تمام شدن شصت سال يائسه( )4مىشود ،و چنانچه خونى ببينـد حـيض

نيست ،و احتياط واجب آن است كه بعـد از تمـام شـدن پنجـاه سـال تـا تمـام شـدن
شصت( )5سال جمع كند بين احكام يائسه و غير يائسه ـ چه قرشـيه باشـد و چـه غيـر
ّ
قرشيه( )2ـ بنابراين اگر در اين فاصله با نشانههاى حيض يـا در روزهـاى عـادت خـون
()2

ببيند ،بنابر احتياط واجب جمع كند بين تروك( )0حائض و افعال مستحاضه.

 .4يائسه يعنى زنى كه ديگر خون حيض نمىبيند ،و بايد توجه داشت كـه يائسـگى بـه ّ
سـن اسـت و مـالك
ً
ديگرى ندارد .بنابراين اگر زنى در ّ
سن  24سالگى اصال خون نبيند يائسه نيست.
ّ .5
سن قمرى مالك است نه شمسى.

 .2چه از نسل قبيله قريش باشد يا نباشد.
 .0يعنى كارهايى را كه بر حائض حرام است انجام ندهد.
 .2يعنى كارهايى را كه بر مستحاضه واجب است انجام دهد.

غسلهاى مخصوص بانوان 99 ..............................................................

ُ
حكم خون قبل از نه سال
خونى كه دختر پيش از تمام شدن نه سال مىبيند ،حيض نيست.
حداقل و حداكثر حيض
مدت حيض كمتر از سه روز و بيشتر از ده روز نمىشود.
استمرار خون
بايد سه روز اول حيض پشت سر هم باشد.
سؤا  :شروع حيض ا چه مان حساا م شود؟
ابتداى حيض الزم است خون بيرون بيايد ،ولى الزم نيست در تمام سه روز خـون
بيرون بيايد ،بلكه اگر در باطن فرج خون باشد كافيسـت ،ولـى بـودن در رحـم كـافى
نيست ،و چنانچه در بين سـه روز مختصـرى پـاك شـود بـه نحـوى كـه در بـين زنهـا

متعارف( )4است ،باز هم حيض است.

نكته :اگر خونى ببيند و شك كند كه خـون حـيض اسـت يـا استحاضـه ،چنانچـه

شرايط( )5حيض را داشته باشد ،بايد حيض قرار دهد.
احكام حائض
چند چيز بر حائض حرام است:

(او ) عبادتهايى كه مانند نماز بايد با وضو يا غسل يا تيمم به جا آورده شود ـ مراد

از حرمت در مورد اين عبادات اين است كـه جـائز نيسـت آنهـا را بـه قصـد امـر( )2و
ً
 .4مثال ده دقيقه.

 .5يعنى غليظ و گرم باشد .رنگ آن سياه يا ُسرخ باشد .با فشار و سوزش خارج شود .حداقل سه روز پشت

سر هم باشد.
 .2يعنى نماز بخواند به اين قصد كه خداوند دستور داده است كـه انسـان بايـد در حـال حـيض هـم نمـاز
بخواند.
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ّ
مطلوبيت شرعى به جا آورد ـ ولى به جا آوردن عبادتهايى كه وضو و غسل و تيمم براى
آنها الزم نيست ـ مانند نماز ّميت ـ مانعى ندارد.
(دوم) تمام چيزهايى كه بر جنب حرام است و در احكام جنابت گذشت.
(سوم) جماع كردن.
طالق زن حائض
طالق دادن زن در حال حيض ،باطل است.
حائض شدن در بين نماز
اگر زن در بين نماز حائض شود نماز او باطل است.
زمان غسل حيض
سؤا  :حاطض چه مان بايد غسلش را انجام بدهد؟
واا :بعد از آن كه زن از خـون حـيض پـاك شـد ،واجـب اسـت بـراى نمـاز و
عبادتهاى ديگرى كه بايد با وضو يا غسل يا تيمم به جا آورده شود غسل كند ،و دستور
آن مثل غسل جنابت است ،و احتياط مستحب آن است كه پـيش از غسـل وضـو هـم
بگيرد.
حكم نمازهاى حائض
 -4نمازهايى كه زن در حال حيض نخوانده قضا ندارد ،و روزه ماه رمضـان را بايـد
قضا نمايد ،ولى در روزه واجب به نذر معين ـ يعنى نذر كرده باشد كه روز معينى روزه
بگيرد ـ اگر مصادف با ايام حيض شود بنابر احتياط واجب قضا نمايد.
 -5هرگاه وقت نماز داخل شود و بداند كه اگر نماز را تـأخير بينـدازد حـائض مـى
ً
شود ،بايد فورا نماز را بخواند ،و همچنين بنابر احتياط واجب اگر احتمال دهد.
 -2اگر زن نماز را از اول وقت تأخير بيندازد و به اندازه خوانـدن يـك نمـاز واجـد

غسلهاى مخصوص بانوان 101 .............................................................

شرايط و فاقد موانع صحت به حسب حال خودش بگذرد( )4و حائض شود ،قضاى آن
نماز بر او واجب است ،و همچنين است ـ بنابر احتياط واجب ـ اگر به مقدار نمـاز بـا
ّ
طهارت از حدث هرچند با تيمم وقت داشته باشد ،اگرچه متمكن از داشتن بعضـى از
شرايط ،مانند ساتر و طهارت از خبد( )5نباشد.

 -0اگر زن در آخر وقت نماز از خون پاك شود ،و به انـدازه غسـل و خوانـدن يـك
ركعت نماز يا بيشتر از يك ركعت وقت داشته باشد بايد نماز را بخوانـد و اگـر نخوانـد
بايد قضاى آن را به جا آورد.
عبادت حائض
سؤا  :چه عبادو براى حاطض سفارش شده اسو؟
واا :مستحب است زن حائض در وقت نماز ،خود را از خـون پـاك نمايـد و پنبـه و
دستمال را عوض كند و وضو بگيرد ،و اگر نمىتواند وضو بگيرد تيمم نمايد ودر جاى پاكى

رو به قبله بنشيند و مشغول ذكر و تسبيح و تهليل و تحميد( )2به مقدار نماز بشود.

قرآن خواندن حائض
خضاب كردن به حنا و مانند آن و رساندن جايى از بدن را به ما بين خطهـاى قـرآن
براى حائض مكروه اسـت ،و همـراه داشـتن قـرآن ،و خوانـدن قـرآن بـراى او مـانعى
ندارد.

()0

ً
 .4مثال آنقدر وقت داشته باشد كه وضو بگيرد و اگر بدن يا لباسش نجس است آن را عوض كند يـا آبكشـى
نمايد و لباس كامل بپوشد تا بدن و موهايش پيدا نباشد و مانند اينها.
 .5نجاسات مانند ادرار و خون و. ...
 .2سبحان الله و ال اله اال الله و حمد خدا گفتن.
 .0به جز آياتى كه سجدۀ واجب دارند و بنابر احتياط واجب بقيۀ آن سورهها.
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مسائل متفرقه حيض
عوض شدن عادت
زنى كه در حيض عادت دارد ـ چه در وقت حيض عادت داشته باشد ،چه در عـدد
حيض يا هم در وقت و هم در عدد آن ـ اگر دو ماه پشت سر هم بر خالف عادت خود
خونى ببيند ،كه وقت آن يا شماره روزهاى آن يا هم وقت و هم شماره روزهاى آن يكى
باشد ،عادتش برمى گردد به آنچه كه در اين دو ماه ديده است ،مثال اگر از روز اول ماه
تا هفتم خون مىديده و پاك مىشده ،چنانچه دو ماه از دهم تا هفدهم ماه خون ببيند و
پاك شود از دهم تا هفدهم عادت او مىشود.
منظور از يک ماه
مقصود از يك ماه گذشتن ،سى روز از ابتداى خون ديدن است ،نه از روز اول مـاه
تا آخر ماه.
دو بار خون ديدن
ً
زنى كه معموال ماهى يك مرتبه خون مىبيند ،اگر در يك ماه دو مرتبه خون ببينـد و
هر دو خون نشانههاى حيض را داشته باشد چنانچه روزهايى كه در وسط پاك بـوده از

ده روز كمتر نباشد ،بايد هر دو را حيض قرار دهد(.)4

پاک شدن قبل از ده روز
اگر زن پيش از ده روز پاك شـود و بدانـد كـه در بـاطن خـون نيسـت ،بايـد بـراى
عبادتهاى خود غسل كند ،اگر چه گمان داشـته باشـد كـه پـيش از تمـام شـدن ده روز
دوباره خون مىبيند ،ولى اگر يقين داشته باشد كه پـيش از تمـام شـدن ده روز دوبـاره
 .4هيچگاه بين دو حيض كمتر از ده روز فاصله نيست .يعنى اگـر در كمتـر از ده روز خـونى ببينـد ،حكـم
حيض را ندارد.
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خون مىبيند نبايد غسل كند.
تشخيص اشتباهى
اگر بعضى از روزها را حيض قرار دهد وعبادت نكند و بعـد بفهمـد حـيض نبـوده
است ،بايد نماز و روزهاى را كه در آن روزها به جا نياورده قضا نمايد ،و اگـر بـه گمـان
اينكه حيض نيست عبادت كند و بعد بفهمد حـيض بـوده ،چنانچـه آن روزهـا را روزه
گرفتهباشد بايد قضا نمايد.
نفاس
خونى كه مادر بعد از والدت بچه ـ از جهت والدت ـ مىبيند اگر پيش از ده روز يا
سر ده روز قطع شود ،خون نفاس است و همچنين است ـ بنابر احتياط واجب ـ خونى
كه با اولين جزء بچه بيرون بيايد ،و زن را در حال نفاس ،نفساء مىگويند.
خونى كه زن پيش از بيرون آمدن اولين جزء بچه مىبيند نفاس نيست.
سؤا  :آيا خو بظد ا سق

نين هم حكم نفاس را دارد؟

واا :الزم نيست كه خلقت بچه تمام باشـد ،بلكـه اگـر ناتمـام نيـز باشـد ـ در
ً
صورتى كه عرفا بگويند زاييده است ـ خونى كه تا ده روز ببيند خون نفاس است ،و در
صورت شك در صدق زاييدن به نظر عرف ،آن خون محكوم به احكام نفاس نيست(.)4
حداقل و حداكثر خون نفاس
ممكن است خون نفاس يك آن بيشتر نيايد ،ولى بيشتر از ده روز نمىشود.
سؤا  :چه اارهاي بر نفساء حرام اسو؟
واا :رساندن جايى از بدن به خط قـرآن و اسـم مبـارك ذات خداونـد متعـال و
ُ
ساير اسماء حسنى بر نفساء حرام است ،و همچنين است ـ بنابر احتياط واجب ـ ساير
 .4يعنى ممكن است حيض باشد و ممكن است استحاضه باشد.

 .......................................................................... 104احکام جوانان

كارهايى كه بر حائض حرام است ،و آنچه بر حائض واجب است بر نفساء هم واجب
مىباشد.
زمان غسل نفاس
وقتى زن از خون نفاس پاك شد به طورى كه در باطن فرج خون نباشد بايـد غسـل
كند و عبادتهاى خود را به جا آورد.
طالق دادن نفساء
طالق دادن زنى كه در حال نفاس است باطل اسـت و نزديكـى كـردن بـا او حـرام
است ،ولى اگر شوهرش با او نزديكى كند كفاره ندارد.
خون نفاس بيشتر از ده روز
اگر خون نفاس زن از ده روز بگـذرد ،چنانچـه در حـيض عـادت دارد ،بـه انـدازه
روزهاى عادت او نفاس و بقيه استحاضه است و اگر عادت نـدارد تـا ده روز نفـاس و
بقيه استحاضه مىباشد.
غسل مس ّ
ميت

اگر كسى بدن انسان مردهاى را كه سرد شده و غسلش ندادهانـد ّ
مـس كنـد ـ يعنـى
جايى از بدن خود را به آن برساند ـ بايد غسل ّ
مس ميت نمايد ،چه در خواب مس كند

چه در بيدارى ،با اختيار ّ
مس كند يا بىاختيار ،حتى اگر ناخن و استخوان او به ناخن و
استخوان ميت برسد بايد غسل كند ،ولى اگر حيوان مردهاى را ّ
مس كند ،غسـل بـر او
واجب نيست و براى ّ
مس مردهاى كه تمام بدن او سرد نشده غسل واجب نيست ،اگـر
چه جايى را كه سرد شده ّ
مس نمايد.

مس ميت بعد از غسل ميت
ً
اگر انسان ّميتى را كه سه غسل او كامال تمام شده مس نمايد ،غسـل بـر او واجـب
نمىشود ولى اگر پيش از آن كه غسل سوم تمام شود جايى از بدن او را ّ
مس كند ،اگـر
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چه غسل سوم آن جا تمام شده باشد ،بايد غسل مس ميت نمايد.
روش انجام غسل مس ّ
ميت
مس ميت را بايد مثل غسل جنابت انجام داد ،و كسى كه غسـل ّ
غسل ّ
مـس ميـت
كرده اگر بخواهد نماز بخواند ،وضو واجب نيست ،هرچند احتياط مستحب آن اسـت
كه وضو هم بگيرد.
سؤا  :آيا اارهاي اه بر نب حرام اسو بر اس هم اته متس ميتو اترده
حرام اسو؟

واا :براى كسى كه بعد از ّ
مس ميت غسـل نكـرده باشـد ،توقـف در مسـجد و

جماع و خواندن سورههايى كه سجده واجب دارد مانعى ندارد ،ولى براى نماز و مانند
آن بايد غسل كند.
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اح كام اموات
اح كام اموات

()1

محتضر
مسلمانى را كه محتضر است ـ يعنى در حال جان دادن مىباشد ـ مرد باشد يا زن،
 .4يكى از غسلهاى واجب غسل ميت است .به مناسبت بيان احكام غسل ميت ،مختصرى به ديگر احكـام
مربوط به اموات پرداخته مىشود.
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بزرگ باشد يا كوچك ،بنابر احتياط واجب در صورت امكـان بـه پشـت بخواباننـد بـه
طورى كه كف پاهايش به طرف قبله باشد.
مستحب است شهادتين و اقرار به دوازده امام

ّ
و ساير عقايد حقه را به كسى كـه در

حال جان دادن است ،طورى تلقين كنند كه بفهمد ،و همچنين مستحب است چيزهايى را
كه ذكر شد تا وقت مرگ تكرار كنند ،و نيز دعاى فرج( )4را به محتضر تلقين نمايند.

مستحب است كه بر بالين محتضر سـوره مباركـه يـس و صـافات و احـزاب و آيـة
الكرسى و آيه پنجاه و چهارم از سوره اعراف و سه آيه آخر سوره بقره ،بلكـه هـر چـه از
قرآن ممكن است بخوانند.
احكام بعد از مرگ
بعد از مرگ مستحب است چشمها و لبها و چانه ميت را ببندند ،و دست و پـاى او
را دراز كنند ،و پارچه اى روى او بيندازند ومؤمنين را براى تشييع جنازه او خبر كننـد ،و
اگر شب مرده است در جايى كه مرده چراغ روشن كنند ،و در دفن او عجلـه نماينـد و
اگر يقين به مردن او ندارند بايد صبر كنند تا معلوم شود.
احكام غسل و كفن و نماز و دفن ميت
غسل و حنوط و كفن و نماز و دفن مسلمان بر هر مكلفى واجب است ،و اگر بعضى انجـام
دهند از ديگران ساقط مىشود ،و چنانچه هيچ كس انجام ندهد همه معصيت كردهاند.
اجازه از ّ
ولى ميت
براى غسل و حنوط و كفن و دفن ميت ،بايد از ّ
ولى او اجازه گرفت.
سؤا  :وع ّميو چه اس اسو؟
ّ
ّ
العظـيمُ ،سـبحان اهّٰلل ِّ
السـموات ّ
رب ّ
ُ
ُ
ا
السـبع و َر ِّب
العلـى
الحلـيم الكـريم ،ال لـه اال اهّٰلل
« .4ال َله اال اهّٰلل
ِ
ُ
َ
َ ْ َ ُ َ ِّ َ
َ
ّ
َ َ ّ َ
العالمين»
ظيم َو الحمد هّٰلل َر ِّب
رش الع ِ
ابرضين الس ِبع و ما فيهن و ما بينهن و رب الع ِ
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وااّ :
ولى زن شوهر اوست ،و در غير زن مردهـايى كـه از ميـت ارث مـىبرنـد
ّ
ّ
()4
مقدم بر زنهاى ايشانند ،و تقدم ،تابع تقدم در ميراث است.
كيفيت غسل ميت
واجب است ميت را سه غسل بدهند:
(او ) با آبى كه با سدر مخلوط باشد.

(دوم) با آبى كه با كافور مخلوط باشد.

 .4كسانى كه از انسان ارث مى برند سه طبقه هستند كه با وجود حتى يك نفر از طبقه اول هيچكدام از طبقه
دوم ارث نمىبرند و همچنين است نسبت به طبقه دوم و سوم .بنابراين با وجود پـدر يـا پسـر ميـت ،اجـازه
گرفتن از برادر يا پدربزرگ الزم نيست.
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(سوم) با آب خالص
مقدار سدر و كافور
سدر و كافور بايد به اندازهاى زياد نباشد كه آب را مضاف كند ،و بـه انـدازهاى هـم
كم نباشد كه نگويند سدر و كافور با آب مخلوط شده است.
شرايط ّ
غسال
كسى كه ميت را غسل مىدهد بايد مسلمان دوازده امامى و عاقل و بـالغ باشـد ،و
مسائل غسل را هر چند به تعليم ديگرى( )4در اثناى غسل بداند.
سؤا  :روش انجام غس ميو چگونه اسو؟
واا :غسل ميت مثل غسل جنابت است ،و احتياط واجب آن است كه تا غسل
ترتيبى ممكن است ميت را غسل ارتماسى ندهند ،و در غسل ترتيبى هـم بايـد طـرف
راست را بر طرف چپ مقدم بدارد ،و مخيرند بين اين كه آب را روى بـدن بريزنـد ،يـا
بدن را در آب فرو برند.
نكته :كسى را كه در حال حيض يا در حال جنابت مرده الزم نيست غسـل حـيض
يا غسل جنابت بدهند ،بلكه همان غسل ميت براى او كافى است.
احكام كفن ميت
ميت مسلمان را بايد با سه پارچه كه آنها را لنگ و پيراهن و سرتاسرى مىگويند كفن نمايند.

 .4يعنى كسى به غسل دهنده ياد بدهد و او در همان وقت ميت را غسل بدهد.
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اندازۀ كفن
ً
مقدار واجب از لنگ و پيراهن ،آن اندازهاى است كـه عرفـا بـر آن لنـگ و پيـراهن
گفته شود ،ولى احتياط واجب است آن است كه لنگ از نـاف تـا زانـو اطـراف بـدن را

بپوشاند ،و افضل( )4آن است كه از سينه تا روى پا برسد ،و پيراهن بايد از سر شـانه و ـ
بنابر احتياط واجب ـ تا نصف ساق پا تمام بدن را بپوشاند ،و افضـل آن اسـت كـه تـا
روى پا برسد ،و درازاى سرتاسرى بايد به قدرى باشد كه بستن دو سر آن ممكن باشد،
و پهناى آن بايد به اندازهاى باشد كه يك طرف آن روى طرف ديگر بيايد.
ضخامت كفن
واجب است كه مجموع سه پارچه كفن طورى باشد كه بدن ميـت از زيـر آن پيـدا
نباشد ،بلكه ـ بنابر احتياط واجب ـ هر يك از سه پارچه ،كفن به قدرى نازك نباشد كه

 .4يعنى بهتر است.
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()4

بدن ميت از زير آن پيدا باشد.
نكته :مستحب است انسان ،كفن خود را تهيه كند ،و هرگاه به آن نظر كنـد مـأجور
است.

احكام حنوط
بعد از غسل واجب است ّميت را حنوط كنند ،يعنى به پيشانى و كف دستها و سـر
زانوها و سر دو انگشت بزرگ پاهاى او كافور بمالند ،وبنابر احتياط مستحب مقـدارى

كافور هم بر اين مواضع بگذارند( ،)5و مستحب است بـه سـر بينـى ميـت نيـز كـافور
بمالند ،و بايد كافور ساييده و تازه باشد ،و اگر به واسطه كهنه بودن عطر آن از بين رفته
باشد كافى نيست.
 . 4البته كفن ميت شرايط ديگرى هم دارد .مثل اين كه نبايد نجس باشـد .و همچنـين نبايـد غصـبى باشـد.
بنابراين اگر كسى كفن خريده و خمس به آن تعلق گرفته باشد ،قبل از ايـن كـه خمـس آن را بپردازنـد نمـى
توانند از آن كفن استفاده كنند.
 .5يعنى بهتر است وقتى كافور را مىمالند مقدارى از آن را بر بدن باقى بگذارند.
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سؤا  :آيا ماعيد اافور ورويب خاص دارد؟
واا :احتياط مستحب آن است كه اول كافور را به پيشانى ميت بمالند ،ولـى در
جاهاى ديگر ترتيب الزم نيست.
نكته :مستحب است دو چوب تر و تازه در قبر همراه ميت بگذارند.

احكام نماز ميت
نماز خواندن بر ميت مسلمان ،و همچنين بچهاى كه محكوم بـه اسـالم و شـش
()4

سال او تمام شده باشد واجب است.
وقت خواندن نماز ميت
نماز ميت بايد بعد از غسل و حنوط و كفن كردن او خوانده شود ،و اگر پيش از اينها يـا
در بين اينها بخوانند ـ اگر چه از روى فراموشى يا ندانستن مسأله باشد ـ كافى نيست.
وضو و نماز ميت
كسى كه مىخواهد نماز ميت بخواند الزم نيست با وضو يا غسل يا تيمم باشـد ،و
بدن و لباسش پاك باشد.
 .4مثل بچهاى كه از پدر و مادر مسلمان متولد شده است ،كه به خود بچه تا زمانى كه ّ
مميز نشـده و اظهـار
اسالم نكرده است ،نمىگويند مسلمان است ،بلكه مىگويند محكوم به اسالم است .يعنى احكام اسـالم را
براى او رعايت مىكنند.
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سؤا  :اس اه بر ّميو نىا م خواند چه نكاو را بايد رعايو نىايد؟
واا :كسى كه بر ميت نماز مىخواند بايد رو به قبله باشد ،ولـى بايـد از جـاى
ميت زياد پستتر يا بلندتر نباشد ،و اگر پسـتى و بلنـدى زيـاد نباشـد اشـكال نـدارد،
همچنين نمازگزار بايد مقابل ميت بايستد.
دو نكته:

 -4كسى كه نماز ميت را مىخواند بايد مؤمن( )4باشد.
ً
 -5اگر ميت را عمدا يا از روى فراموشى يا به جهت عذرى بدون نمـاز دفـن كننـد ،تـا
وقتى كه جسد او از هم نپاشيده واجب است با شرطهايى كه براى ميت ذكر شد بـه قبـرش
نماز بخوانند ،و همچنين در صورتى كه نمازى كه بر او خوانده شده باطل بوده است.
دستور نماز ميت
نماز ميت پنج تكبيـر دارد ،و اگـر نمـازگزار پـنج تكبيـر را بـه ايـن ترتيـب بگويـد
كافيست:
َ َّ ّ ُ َ َ َّ ُ َ َّ ً َ ُ ُ ّ
َ ْ َ ُ َْ
بعد از نيت و گفتن تكبير اول بگويد« :اشهد ا ال ِاعه ِاال اعله و ا محىدا رسو اعل ِه»
َ ّ
ِّ َ
و بعد از تكبير دوم بگويد« :اعل ُه َّم َص عل ُم َح َّى ٍد و ا ِ ُم َح َّى ٍد»
َ ّ ُ َّ ْ ْ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ
نات»
م
ؤ
و بعد از تكبير سوم بگويد« :اعلهم اغ ِفر ِعلىؤ ِم ِنين و اعى ِ ِ
َ ّ
َ ْ
ْ
و بعد از تكبير چهارم بگويد« :اعل ُه َّم اغ ِف ْر ِعهذا اع َى ِّي ِو» و اگر زن است بگويـد:
ْ
()5
َ ّ ُ َّ ْ ْ
هذهِ اع َى ِّي ِو» و بعد تكبير پنجم بگويد.
«اعلهم اغ ِفر ِع ِ
بايد تكبيرها و دعاها را طورى پشت سر هم بخواند كه نماز از صورت خود خارج نشود.
كسى كه نماز ميت را به جماعـت مـىخوانـد بايـد تكبيرهـا و دعاهـاى آن را هـم
 .4مومن در مسائل فقهى يعنى شيعه دوازده امامى.
 .5نماز ميت را مىتوان به طور مفصل ـ به نحوى كه در رسالههاى عمليه آمده است ـ هم خواند.
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بخواند اگرچه مأموم باشد.
احكام دفن
واجب است ميت را طورى در زمين دفن كنند كه بوى او بيرون نيايـد ،و درنـدگان
هم نتوانند بدنش را بيرون آورند ،و اگر ترس آن باشد كه جانور بـدن او را بيـرون آورد،
بايد قبر را با ُ
آجر و مانند آن محكم كنند.

سؤا  :چگونه بايد ّميو را در ىبر بخوابانند؟
واا :ميت را بايد در قبر به پهلوى راست طورى بخوابانند كه جلوى بـدن او رو
به قبله باشد.
دفن مسلمان در قبرستان كفار ،و دفن كافر در قبرستان مسلمانان جايز نيست.
دفن ميت در جاى غصبى و در زمينى كه براى غير دفن كـردن وقـف شـده ،جـايز
نيست.
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نكته :مستحب است قبر را به انـدازه قـد انسـان متوسـط گـود كننـد ،وميـت را در
نزديكترين قبرستان دفن نمايند ،مگر آن كه قبرستان دورتر از جهتى بهتر باشد ،مثل آن
كه مردمان خوب در آنجا دفن شده باشند ،يا مردم براى فاتحه اهل قبور بيشتر به آنجا

بروند(.)4

غسلهاى مستحب
در شرع مقدس اسالم غسلهايى مستحب است و از آن جمله است:
 4ـ غسل جمعه ،و وقت آن بعد از اذان صبح است ،تا ظهـر ،و بهتـر آن اسـت كـه
نزديك ظهر به جا آورده شود ،و اگر تا ظهر انجام ندهد بهتر است كه بدون نيت اداء و
قضا تا غروب بهجا آورد ،و اگر در روز جمعه غسل نكند مستحب است از صبح شنبه
تا غروب قضاى آن را بهجا آورد ،و كسى كه مىداند در روز جمعـه آب پيـدا نخواهـد
كرد مىتواند روز پنجشنبه غسل را ً
رجاء( )5انجام دهد.
 5ـ غسل شب اول و هفدهم و نوزدهم و بيست و يكم و بيست و سـوم و بيسـت و
چهارم ماه رمضان.
 .4تا اينجا شش مورد از غسلهاى واجب بيان شد ،و مورد هفتم غسلى است كه به واسطه نذر و قسم و مانند
اينها واجب مىشود .يعنى اگر انسان نذر كند كـه فـالن غسـل مسـتحب را انجـام بدهـد ،انجـام آن غسـل
مستحب بر او واجب مىشود .مثال كسى نذر كند اگر حاجتم برآورده شد در روز جمعه ،غسل جمعه را بجا
مىآورم.
ً .5
رجاء يعنى به اميد ثواب و اميد مطلوبيت نزد خداى متعال .وقتى مستحب بودن عملى براى انسان ثابت
شود ،شخص مىتواند آن عمل را به قصد عمل مستحب بهجا آورد .ولى وقتى استحباب آن ثابت نشود ولى
احتمال استحباب باشد مىتواند آن عمل را ً
رجاء انجام دهد .يعنى به اميد اينكه اگر آن عمل در نزد خداوند
متعال مستحب باشد به ثواب آن برسد.
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 2ـ غسل روز عيد فطر و قربان.
 0ـ غسل زيارت حضرت سيدالشهداء

از نزديك.

 2ـ غسل توبه از فسق و كفر.
غسل مستحب به جاى وضو
انسان با غسلهاى مستحبى كه بيان شد مىتواند كارى كه ماننـد نمـاز وضـو الزم دارد
()4
انجام دهد ،و ّاما غسلهايى كه ً
رجاء به جا آورده مىشود از وضو كفايت نمىكند.
يک غسل به جاى چند غسل
اگر چند غسل بر كسى مسـتحب باشـد ،و بـه نيـت همـه يـك غسـل بـهجـا آورد
كافيست.
 .4غسلهايى كه استحباب آن ثابت شده در رساله عمليه در يك مسأله جداگانه (مسأله  ،)224و غسـلهايى
كه ً
رجاء بهجا آورده مىشود در مسأله ديگرى (مسأله  )224بيان شده است.
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تيم

م

در هفت مورد به جاى وضو و غسل بايد تيمم كرد كه سه مورد آن عبارتند از:
()4

(او ) آن كه تهيه آب به قدر وضو يا غسل ممكن نباشد.

 .4اگر آب لوله ها قطع باشد و در خانه آب پيدا نشود شـخص بايـد دنبـال آب بـرود و آب را از بيـرون تهيـه
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(دوم) اگر از استعمال آب بر جان خود بترسد ،يا بترسد كه مـرض يـا عيبـى در او
ّ
پيدا شود ،يا مرضش طول بكشد ،يا شدت كند ،يا به سختى معالجه شود ،بايـد تـيمم
نمايد ،ولى اگر آب گرم براى او ضرر ندارد ،بايد با آب گرم وضو بگيرد يا غسل كند.
(سوم) هرگاه وقت به قدرى تنگ باشد كه اگر وضو بگيرد يا غسل كند ،تمام نمـاز
يا مقدارى از آن در خارج وقت واقع مىشود ،بايد تيمم كند ،مگر اينكه وقت وضو يـا
غسل به اندازه تيمم باشد كه در اين صورت بايد وضو بگيرد يا غسل كند.
كسى كه شك دارد اگر وضو بگيرد يا غسل كند ،وقت براى نماز او مىماند يا نه بايد تيمم نمايد.
چيزهايى كه تيمم به آنها صحيح است
تيمم به خاك و ريگ و كلوخ و سنگ و هرچه در عرف او را از اجزاى زمين مىدانند صـحيح
است ،ولى احتياط مستحب آن است كه اگر خاك ممكن باشد به چيز ديگر تـيمم نكنـد ،و اگـر
خاك نباشد با ريگ يا كلوخ و چنانچه ريگ و كلوخ هم نباشد با سنگ تيمم نمايد.

خاک


سنگ و ريگ

ً
نمايد .مثال مىتواند از مغازه آب معدنى تهيه كند و با آن وضو بگيرد.
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تيمم بر سنگ گچ و سنگ آهك صحيح است ،و بنابر احتيـاط مسـتحب در حـال
اختيار به گچ و آهك پخته و آجر پخته تيمم ننمايد ،واما بر مثل سنگ فيروزه و عقيق و
مانند اينها تيمم جايز نيست.

سنگ عقيق

سنگ فيرو ه

سؤا  :چيزى اه بر آ ويىم م انند چه شرايط بايد داشته باشد؟
 -4چيزى كه بر آن تيمم مىكند بايد پاك باشد.
 -5چيزى كه بر آن تيمم مىكند و مكان آن چيز بايد غصبى نباشد.
 -2بنابر احتياط واجب چيزى كه بر آن تيمم مىكند ،در صورت امكان بايد گردى
داشته باشد كه به دست بمالد و بعـد از زدن دسـت بـر آن ،مسـتحب اسـت دسـت را
بتكاند.
دستور تيمم بدل از وضو يا غسل
در تيمم بدل از وضو يا غسل چهار چيز واجب است:
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(او ) ّنيت.
(دوم) زدن كف دو دست بر چيزى كه تيمم بر آن صحيح اسـت ،و بنـابر احتيـاط
واجب كف دو دست را با هم بزند.

(سوم) كشيدن كف هر دو دست به تمام پيشانى و دو طرف آن از جايى كـه مـوى
سر مىرويد تا ابروها و باالى بينى ،و احتياط واجب آن است كـه دسـتها روى ابروهـا
هم كشيده شود.

ر

(چهارم) كشيدن كف دست چپ به تمام پشت دست راست ،و بعد از آن كشيدن
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كف دست راست به تمام پشت دست چپ.

احكام تيمم
 -4براى آن كه يقين كند تمام پشت دست را مسح كرده بايد مقدارى بـاالتر از مـچ
را هم مسح نمايد ،ولى مسح بين انگشتان الزم نيست.
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 -5پيشانى و پشت دستها را بايد از باال به پايين مسح نمايـد و كارهـاى آن را بايـد
پشت سر هم به جا آورد ،و اگر بين آنها به قدرى فاصله دهد كه نگويند تيمم مـىكنـد
باطل است.
 -2در تيمم در صورت تمكن ـ بنابر احتياط مستحب ـ بايد پيشانى و كف دسـتها
و پشت دستها پاك باشد.
 -0انسان بايد براى تيمم انگشتر را از دست بيرون آورد ،و اگر در پيشانى يا پشـت
دستها يا كف دستها مانعى باشد ـ مثل آن كـه چيـزى بـه آنهـا چسـبيده باشـد ـ بايـد
برطرف نمايد.

 -2اگر پيشانى و پشت دستها مو داشته باشد اشكال ندارد ،ولى اگر موى سر روى
پيشانى آمده باشد ،بايد آن را عقب بزند.
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باطل شدن تيمم
اگر به واسطه نداشتن آب يا عذر ديگرى تيمم كند ،بعد از برطرف شدن عذر تيمم
او باطل مىشود .و چيزهايى كه وضو را باطل مىكند تيمم بدل از وضـو را هـم باطـل
مىكند ،و چيزهايى كه غسـل را باطـل مـىنمايـد تـيمم بـدل از غسـل را هـم باطـل
مىنمايد.
سؤا  :آيا ويىم بد ا غس

اى وضو را م گيرد؟

واا :اگر بدل از غسل جنابت تيمم كند ،الزم نيست بـراى نمـاز وضـو بگيـرد،
ولى اگر بدل از غسلهاى ديگر تيمم كند ،بايد وضو بگيرد ،و اگر نتوانـد وضـو بگيـرد،
بايد تيمم ديگرى هم بدل از وضو بنمايد.
سؤا  :اس اه ويىم بد ا غس

نابو ارده اگتر مو بتات وضتو بترايش

اوفاق افتاد وظيفهاش چيسو؟
واا :اگر بدل از غسل جنابت تيمم كند و بعد يكى از مبطالت وضو پـيش آيـد
ً
اگر براى نمازهاى بعد نتواند غسل كند بايد مجددا بدل از غسـل تـيمم نمايـد و بنـابر
احتياط مستحب وضو هم بگيرد.

احکام نماز 127 .............................................................................

اح كام نماز

قبل از ورود در احكام نماز اشاره به دو نكته الزم است:
(او ) اهميت نماز :در قرآن مجيد نزديك به صـد مـورد از نمـاز گفتگـو شـده ،و
اشاره به دو مورد آن كافيست:
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را به مقـام نبـوت ورسـالت و
 4ـ بعد از آن كه خداوند متعال حضرت ابراهيم
ُّ
خلت( )4اختيار نمود و به كلمات آزمايش و مبتال كرد و آن حضـرت كلمـات را اتمـام
نمود ،به مقام امامت نايل شد ،و آن قدر عظمت مقام امامت ـ بعد از آن همه مقامات
ُ
َ
ـ در نظرش جلوه كرد كه قال َو ِمن ذ ّضيوح  (( )5گفت و از براى فرزنـدان مـن هـم؟ )
ّ

ُ

َ
َ ْ
َ
ني (( )2پيمان من به ظالمين نمىرسد) ،و در
جواب شنيد رينال عه ِدى الظ ِاِل
عظمت نماز همين اندازه بس كه آن كس كه خداوند متعال براى او مقام امامـت را
خواست و او براى ذريهاش مسألت كرد ـ بعد از طى تمـام مقـدمات ـ در جـوار خانـه
ُ
َْ ْ ُ َ ن
َ
لنَ َو ِم ْون ذ ِض نتو (( )0پروردگـارا
خدا از خداوند متعال خواست :ضب اجهل ِِن م ُِمی الص ِ
مرا اقامه كننده نماز قرار بده و ذريه مرا).
َن
ّ
َ ْ َ ْ ُ
و همچنين بعد از آن كه ذريه خود را در نزد بيت مسكن داد ،گفت ضَّبا ِاِّن اسكنت
ُ

َ

ْ

َ

ُْ

َ

يمونا ن
م ْن ذض نت ِباد غ ْْي ذي َز ْضع عن َد َ َْبُک امْل َ نراَ ،ض نَّبا ل ُيُ ُ
الصولنَ (( )2پروردگار ما هر آينه
ِ
ِ ٍ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ّ
من از ذريه خودم مسكن دادم به بيابان بدون زرع نزد خانه محترم تو ،پروردگـارا بـراى
اينكه اقامه نماز بنمايند).

 .4دوستى.

 .5سوره بقره ،آيه .450

 .0سوره ابراهيم ،آيه .04

 .2سوره ابراهيم ،آيه .22

 .2سوره بقره ،آيه .450
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ّ
خصوصياتى
 5ـ در قرآن مجيد يك سوره به نام مؤمنون است ،و در آن مؤمنان به
معرفى شدهاند ،و اول خصوصيتى كه به آن ابتدا شده اين است كه:

ْ
َ
َ
خاش ُهنَ
ص
الهِت ِ
ِِ

(( )4آنان كه همانا در نمازشان خاشعند) و آخر خصوصيتى هم كه

به آن ختم مىشود

َ َ
َ ن َ ُْ َ
ْ ُ ُ َ
ذين ُه ى صلناهِت خق ِااظنَ
و ال
ِِ

همانها بر نمازهايشان محافظت دارند).

 .4سوره مؤمنون ،آيه .5

ن َ ُْ
ذين ُه يف
ال

 .5سوره مؤمنون ،آيه .2

()5

(و آن چنان كسانى كه
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پس افتتاح ايمان و ختم ايمان به نماز است ،ثمره آن هم اين آيه است:

ْ ُ َ َن َ َ ُ َ ْ ْ َ َ ُ ْ
ُ َ
خالدوَ
ايها
ُه
الناضثنَ * الذين يرثنَ ال َِردوس
ِ
ِ
ِ

()4

و از ّ
سنت( )5همين اندازه بس است كه از حضـرت صـادق

ُ
َ ُُ
ولئوک ُه
ا
ِ

روايـت شـده كـه

فرمودند :بعد از معرفت خدا چيزى را افضل از اين صلوات پنجگانه نمىدانم ،و عدم
علم از آن حضرت ،علم به عدم است( )2و اين روايت بيان كالم خداسـت ،و خداونـد
متعال هم در قرآن مجيد مىفرمايد:

ْ ن َ ن
َ ْ
ُ ً
ُوني * َال َ
ُاب ر َض ْي َ
ک الك ُ
وذين
وَ ايو ِ َودى لل ُمُ
ذل
ِ
ِ

 .4سوره مؤمنون ،آيه  44و .44
 .5روايات چهارده معصوم

.

 .2وقتى حضرت مىفرمايد (چيزى را بهتر از نمازهاى پنجگانه نمىدانم) يعنى مىدانم كه چيـزى بهتـر از
نمازهاى پنجگانه نيست.
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ُ ْ ُ َ َْْ َ ُ ُ َ ن َ
الصلنَ
يؤ ِمننَ بالغيَ و يقيمنَ
ِ
ِ

( )4بعد از ايمان به غيب اقامه نماز ذكر شده است.

و در عظمت نماز همين اندازه كفايت مىكند كه جـامعتـر از نمـاز بـين عبـادات،

عبادتى يافت نمىشود ،زيرا اين عبادتى است مشتمل بر عبـادت فعلـى و بـر عبـادت
قولى ،و عبادت فعلى آن شامل افعال عبادى از ركوع و سجود و قيـام و قعـود اسـت ،و
عبادت قولى آن شامل قرائت و ذكر و جامع جميع معارف الهيـه از تسـبيح و تكبيـر و
تحميد و تهليل كه اركان اربعه معارف حضرت حق سبحانه و تعالى است ،و مشـتمل
است بر تمام عبادات مالئكه ّ
مقربين ،كه عدهاى از آنها عبادتشان در قيام است و عـده
اى در قعود و جمعى در ركوع و جمعى در سجود.
(دوم) انسان مواظب باشد كه به عجله و شتاب زدگى نماز نخواند ،و در حال نماز
به ياد خدا و با خضوع و خشوع و وقار باشد ،و متوجه باشد كـه بـا چـه كسـى سـخن
مىگويد و خود را در مقابل عظمت و بزرگى خداونـد عـالم نـاچيز ببينـد .و نيـز بايـد
نمازگزار توبه و استغفار نمايد و گناهانى را كه مانع قبول شدن نماز است مانند حسـد،
كبر ،غيبت ،خوردن حرام ،آشـاميدن مسـكرات ،نـدادن خمـس و زكـات و بلكـه هـر
معصيتى را ترك كند.

ً
و همچنين سزاوار است كارهايى را كه ثواب نماز را كم مىكند بهجا نيـاورد ،مـثال

در حال خواب آلودگى و خوددارى از بول به نماز نايستد و در موقـع نمـاز بـه آسـمان
ً
نگاه نكند ،و كارهايى را كه ثواب نماز را زياد مىكند بهجا آورد ،مثال انگشتر عقيق بـه
 .4سوره بقره ،آيه  5و .2
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دست كند و لباس پاكيزه بپوشد و شانه و مسواك كند و خود را خوشبو نمايد.

نمازهاى واجب
نمازهاى واجب شش است:
(او ) نماز يوميه
(دوم) نماز آيات
(سوم) نماز ميت
(چهارم) نماز طواف واجب خانه كعبه
(پنجم) نماز قضاى پدر كه بر پسر بزرگتر واجب است.

()4

(ششم) نمازى كه به واسطه اجاره و نذر و قسم و عهد و شـرط در ضـمن عقـد
واجب مىشود.
ً
 .4مثال كسى ماشين خود را به ديگرى بفروشد به شرط اينكه دو ركعت نماز براى اموات او بخواند.
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()4

نمازهاى واجب يوميه

نمازهاى واجب يوميه ـ غير از جمعه ـ پنج است ،ظهـر و عصـر هـر كـدام چهـار
ركعت ،مغرب سه ركعت ،عشاء چهار ركعت ،صبح دو ركعت.
وقت نماز ظهر و عصر

وقت نماز ظهر و عصر ما بين زوال( )5تا غروب آفتاب است.
وقت نماز مغرب و عشا
احتياط واجب آن است كه نماز مغرب را از پنهـان شـدن قـرص خورشـيد تـأخير
 .4مهمترين مسائلى كه در بحد نماز يوميه مطرح مىشود عبارتند از:
ّ
(اول) مقدمات نماز كه به آن شرايط نماز هم مىگويند ،يعنى كارهايى كه انسان بايد رعايت كند تـا بتوانـد
نماز را شروع كند ،و مقدمات نماز پنج چيز اسـت ،وقـت نمـاز ،قبلـه ،لبـاس نمـازگزار ،مكـان نمـازگزار،
طهارت.
(دوم) مقارنات نماز كه به آن واجبات يا اجزاى نماز هم مىگويند كه يازده چيز است.
(سوم) مبطالت نماز كه در آن از دوازده چيزى كه نماز را باطل مىكند بحد مىشود.
(چهارم) شكيات نماز كه در آن از  52شكى كه ممكن است در نماز پيش بيايد بحد مىشود.
(پنجم) نماز مسافر.
(ششم) نماز قضا.
(هفتم) نماز جماعت.
 .5وقت زوال يعنى وقت ىذان ظهر .و آن وقتى است كه سايه از طرف غرب به نهايت درجه كم مىشود و از
سمت شرق شروع به زياد شدن مىكند.
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بيندازد تا سرخى طرف مشرق كه بعد از غروب آفتاب پيدا مىشود از باالى سر انسان
بگذرد.

وقت نماز مغرب و عشاء براى مختار تا نيمه شب امتداد دارد ،و ّاما براى مضطر به

جهت خواب يا فراموشى يا حيض يا غير اينها تا طلوع فجر صادق( )4امتداد دارد.
ً
اگر عمدا نماز مغرب يا عشاء را تا نصف شب نخواند( ،)5احوط آن است كه تا قبل
()2
از اذان صبح بدون اينكه ّنيت ادا و قضا كند آن نماز را بهجا آورد.

 .4فجر صادق يعنى وقت ىذان صبح.
 .5گناه كرده است.

 .2يعنى بنابر احتياط واجب به قصد ما فى ّ
الذمه بخواند.
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وقت نماز صبح
نزديك اذان صبح از طرف مشرق ،سفيدهاى رو به باال حركت مىكند كه آن را فجر
اول گويند ،و موقعى كه آن سفيده پهن شد ،فجر دوم و اول وقت نماز صبح است.

و آخر وقت نماز صبح موقعى است كه آفتاب طلوع مىكند.
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احكام وقت نماز
موقعى انسان مىتواند مشغول نماز شود كه يقين يا اطمينان كند وقت داخـل شـده
است ،يا دو مرد عادل يا شخصى كه مورد وثوق باشد و ظن بر خالف قول او نباشد ،به
داخل شدن وقت خبر دهد ،يا كسى كه وقتشناس و مورد اطمينان باشد بـراى اعـالم
دخول وقت اذان بگويد.
نماز در تنگى وقت
اگر وقت نماز به قدرى تنگ است كه بـه واسـطه بـهجـا آوردن بعضـى از كارهـاى
مستحب نماز مقدارى از آن بعد از وقت خوانده مىشود ،بايد آن مسـتحب را بـه جـا
ً
نياورد ،مثال اگر به واسطه خواندن قنوت ،مقدارى از نماز بعد از وقت خوانده مىشود،
بايد قنوت را نخواند.
كسى كه به اندازه خواندن يك ركعت نماز وقت دارد ،نماز او اداء است ،ولى نبايـد
ً
عمدا نماز را تا اين وقت تأخير بيندازد.
نماز اول وقت
مستحب است انسان نماز را در اول وقت بخواند ،و راجـع بـه آن خيلـى سـفارش
شده است و هرچه به اول وقت نزديكتر باشد بهتر است ،مگر آن كه تأخير آن از جهتى
بهتر باشد ،مثل آن كه صبر كنـد كـه نمـاز را بـه جماعـت بخوانـد( .در صـورتى كـه
جماعت وقت فضيلت نباشد)
نمازهايى كه بايد به ترتيب خوانده شود
انسان بايد نماز عصر را بعد از نماز ظهر و نماز عشاء را بعد از نماز مغـرب بخوانـد ،و اگـر
ً
عمدا نماز عصر را پيش از نماز ظهر و نماز عشاء را پيش از نماز مغرب بخواند ،باطل است.
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احكام قبله

مكانى كه خانه كعبه در آن مىباشد ،قبله است و بايد رو به آن نماز خواند ،ولـى كسـى
كه دور است ،اگر طورى بايستد كه بگويند رو به قبله نماز مىخواند كافيست ،و همچنـين
است كارهاى ديگرى ـ مانند سر بريدن حيوانات ـ كه بايد رو به قبله انجام گيرد.
سؤا  :چه ىسىوهاي ا بد بايد رو به ىبله باشد؟
واا :كسى كه نماز واجب را ايستاده مىخواند ،بايد صورت و سـينه و شـكم او
رو به قبله باشد ،و احتياط مستحب آن است كه انگشتان پاى او هم رو به قبله باشد.
كسى كه بايد نشسته نماز بخواند ،بايد در موقع نماز صورت و سـينه و شـكم او رو
به قبله باشد.
نماز مستحبى و قبله
نماز مستحبى را در حال استقرار بر زمين( ،)4بايد رو به قبله خواند ،ولى در حال راه
رفتن و سوارى الزم نيست رو به قبله باشد ،هرچند به نذر واجب شده باشد.

 .4يعنى اگر انسان در يك جا ساكن است (چه ايستاده باشد و چه نشسته) بايد نماز مستحبى را رو به قبله بخواند.
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پوشانيدن بدن در نماز
مرد بايد در حال نماز اگرچه كسى او را نمىبيند عورتين خود را بپوشاند ،و احتياط
مستحب آن است كه از ناف تا زانو را هم بپوشاند.
زن بايد در موقع نماز تمام بدن حتى سر و مو را بپوشـاند ،و احتيـاط مسـتحب آن
است كه كف پاها را هم بپوشاند ،ولى پوشاندن صورت به مقدارى كه در وضو شسـته
مىشود و دستها تا مچ و روى پاها تا مچ پا الزم نيست ،اما براى آنكه اطمينان كند كه
مقدار واجب را پوشانده است ،بايد مقدارى از اطراف صورت و قدرى پايينتر از مـچ
()4

ها را هم بپوشاند.

شرايط لباس نمازگزار

لباس نمازگزار شش شرط دارد:
(او ) آن كه پاك باشد.
 .4اين حكم مربوط به مقدار واجب پوشش در نماز است و ربطى به مقدار واجـب حجـاب زن از نـامحرم
ندارد و حكم مقدار واجب حجاب زن خواهد آمد.
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(دوم) آن كه مباح باشد.
(سوم) آن كه از اجزاء مردار نباشد( .از پوست يا بقيه اعضاى حيوان مرده نباشد)
(چهارم) آن كه از حيوان حرام گوشت نباشد.
(پنجم و ششم) آن كه اگر نمازگزار مرد است لباس او ابريشم خالص و طال بـاف
نباشد ،و تفصيل اينها در مسائل آيند خواهد آمد.
ووضيا شرط او
لباس نمازگزار بايد پاك باشد ،و اگر كسى بداند كه لباسش نجس است و در حـال
اختيار با بدن يا لباس نجس نماز بخواند ،نمازش باطل است.
اگر نداند كه بدن يا لباسش نجس است و بعد از نماز بفهمد نجس بـوده ،نمـازش
صحيح است ،و بنابر احتياط مستحب اگر در وقت بفهمد اعاده( )4كند.
اگر فراموش كند كه بدن يا لباسش نجس است و در بين نماز يـا بعـد از آن يـادش
بيايد ،نماز را دوباره بخواند ،و اگر وقت گذشته قضا كند.
ووضيا شرط دوم
پوشيدن لباس ديگران بدون رضايت صاحب آن حرام است و كسى كه اين حكم را
ً
مىداند اگر عمدا با لباس غصبى عورت خود را بپوشاند و نماز بخواند نمـازش باطـل
است ولى اگر نداند كه لباس او غصبى است و با آن ستر( )5عورت كند و نماز بخواند،

نمازش صحيح است.
ووضيا شرط سوم
لباس نمازگزار بايد از اجزاء حيوان مردهاى كه خون جهنده دارد ـ يعنى اگر رگش را
ببرند خون از آن جستن مىكند ـ نباشد ،بلكه اگر از حيوان مردهاى كه ماننـد مـاهى و
 .4اعاده كند يعنى دوباره بخواند.
 .5ستر عورت كند يعنى عورت را بپوشاند.
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مار خون جهنده ندارد لباس تهيه كند ،بنابر احتياط واجب با آن نماز نخواند.
ووضيا شرط چهارم
لباس نمازگزار بايد از اجزاء حيوان حرام گوشت مانند گربه يـا خرگـوش نباشـد ،و
اگر مويى از آن هم بر بدن يا لباس نمازگزار باشد نمازش باطل است.

ووضيا شرط پنجم
پوشيدن لباس طال باف براى مرد حرام ،و نماز با آن باطل است ،ولـى بـراى زن در
نماز و غير نماز اشكال ندارد.
طال براى مردها
سؤا  :حكم استفاده ارد ا طل براى مردا چيسو؟

واا :پوشيدن طال( ،)4مثل آويختن زنجير طال به گـردن و بسـتن سـاعت مچـى

طال به دست و عينك طال گذاشتن و انگشتر طال به دست كردن و مانند اينها بـر مـرد
 .4چه طالى زرد و چه طالى سفيد.
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حرام ،و نماز خواندن با آنها باطل است ،ولى براى زن در نماز و غير نماز اشكال ندارد.

ً
اگر مردى نداند يا فراموش كند كه مثال انگشتر يا لباس او از طال اسـت ،يـا شـك
داشته باشد و با آن نماز بخواند ،نمازش صحيح است.
ووضيا شرط ششم
لباس مرد نمازگزار بايد ابريشم خـالص نباشـد ،و همچنـين اسـت بنـابر احتيـاط
واجب مثل عرقچين و بند شلوار ،و در غير نماز هم پوشيدن لباسى كه ابريشم خالص
باشد براى مردان حرام است.
پوشيدن لباس ابريشمى براى زن در نماز و غير نماز اشكال ندارد.
لباس شهرت و موهن
پوشيدن لباسى كه پارچه يا رنگ يا دوخت آن براى كسى كه مىخواهد آن را بپوشد
معمول نيست ،در صورتى كه موجب هتك حرمت او ،يا موجب شهرت و انگشتنما
شدنش بشود حرام است ،و اگر با آن در نماز ستر عورت كند بعيد نيست كه حكمـش
حكم لباس غصبى باشد.
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پوشيدن لباس زنانه
اگر مرد لباس زنانه و زن لباس مردانه بپوشد ،در صورتى كـه ّ
زى ـ پوشـش ـ خـود

قرار دهد( ،)4بنابر احتياط حرام است ،و ستر عورت با آن در نماز بنابر احتياط موجـب
()5

بطالن است.

مواردى كه الزم نيست بدن و لباس نمازگزار پاك باشد
در سه صورت اگر بدن يا لباس نمازگزار نجس باشد ،نماز او صحيح است:
(او ) آن كه به واسطه زخم يا جراحت يا ُدملى كه در بدن اوست ،لباس يا بـدنش
()2

به خون آلوده شده باشد.

(دوم) آن كه بدن يا لباس او به مقدار كمتر از درهم به خون آلوده باشـد ،و انـدازه
ً
تقريبا به مقدار بند سرانگشـت ّ
سـبابه
خون كمتر از آن در نماز ـ
درهم ـ از جهت عفو ِ
(شهادت) مىباشد.
(سوم) آن كه ناچار باشد با بدن يا لباس نجس نماز بخواند.
مكان نمازگزار
مكان نمازگزار هفت شرط دارد كه بعضى از آنها عبارتند از
شرط او
آن كه مباح باشد.
 .4يعنى اين لباس را يكى از لباسهاى پوشيدنى خود مانند ساير لباسهايش قرار دهد نه اينكه اتفاقى به خاطر
نداشتن لباس يا جهت ديگر گاهى بپوشد.
 .5و همچنين احتياط واجب آن است كه در لباس و انگشترى كه نقش صورت  -مثل انسان و حيوان  -دارد
نماز نخواند.
 .2البته بايد به ن حوى باشد كه آب كشيدن بدن يا لباس يا عوض كردن لباس براى نوع مردم مشـقت داشـته
باشد .ولى اگر خيلى سخت نباشد بايد با بدن و لباس پاك نماز بخواند.
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شرط دوم
َ
آن كه مكان نمازگزار اگر نجس است طورى تـر نباشـد كـه نجاسـتى كـه موجـب
بطالن نماز است به بدن يا لباس او برسد( ،)4ولى جايى كه پيشانى را براى سـجده بـر
آن مىگذارد بايد پاك باشد ،و اگر نجس باشد ،در صورتى كه خشك هـم باشـد نمـاز
ً
باطل است ،و احتياط مستحب آن است كه مكان نمازگزار اصال نجس نباشد.
شرط سوم
بايد بين مرد و زن( )5در حال نماز ،حد اقل مقدار يك وجـب فاصـله باشـد ،ولـى
ّ
نماز خواندن در فاصله كمتر از ده ذراع( )2در غير شهر مكه مكروه است.
شرط چهارم
بايد جاى پيشانى نمازگزار (مثال مهـرى كـه بـر آن سـجده مىكنـد) از جـاى سـر
انگشتان پاى او و بنابر احتياط واجب از جاى زانوهاى او ،بيش از چهار انگشت بسته
پستتر يا بلندتر نباشد.

 .4بنابراين اگر جايى كه در آن نماز مى خواند نجس ولى خشك باشد ـ در غير محل سجده ـ اشكال ندارد.
 .5چه محرم باشند و چه نامحرم.
ً
 .2هر ذراع تقريبا  02/2سانتى متر است ،و ده ذراع  0/22متر است.
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بودن زن و مرد نامحرم در يك مكان
بودن زن و مرد نامحرم در جايى كه كسى در آنجا نيست و كسـى هـم نمـىتوانـد
وارد شود در صورتى كه احتمال وقوع در معصيت را بدهند ،جـايز نيسـت ،و احتيـاط
مستحب آن است كه در آنجا نماز نخوانند.
نماز خواندن در جايى كه تار مىزنند
نماز خواندن در جايى كه تار مىزننـد ،يـا ماننـد آن را اسـتعمال مـىكننـد ،باطـل
نيست ،ولى گوش دادن به آنها حرام است ،و همچنين است بودن در آنجا ،مگر بـراى
كسى كه بودنش براى جلوگيرى از آن عمل باشد.
جاهايى كه نماز خواندن در آن مستحب است
در شرع مقدس اسالم بسيار سفارش شده است كه نماز را در مسـجد بخواننـد ،و
بهتر از همه مسجدها مسجد الحرام است ،و بعد از آن مسجد پيغمبر

 ،و بعد از

آن مسجد كوفه ،و بعد از آن مسجد بيتالمقدس و بعد از آن مسجد جامع هر شهر ،و
ّ
بعد از آن مسجد محله ،و بعد از آن مسجد بازار است.

سؤا  :بهترين مكا براى نىا خواند خانىها چه اي اسو؟
واا :براى زنها نماز خواندن در خانه ،بلكه در پستوى خانه و اتاق عقب بهتر است.
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نماز خواندن در حرم امامان
مستحب است ،بلكه از بعضى روايـات اسـتفاده

نماز خواندن در حرم امامان
مىشود كه نماز در حرم ّ
مطهر حضرت اميرالمؤمنين
()4

و سيدالشـهداء

افضـل

از مسجد است.

اهميت مسجد
زياد رفتن به مسجد و رفـتن در مسـجدى كـه نمـازگزار نـدارد مسـتحب اسـت ،و
همسايه مسجد اگر عذرى نداشته باشد ،مكروه است در غير مسجد نماز بخواند.
جاهايى كه نماز خواندن در آنها مكروه است
نماز خواندن در چند جا مكروه است ،و از آن جمله است:
 4ـ حمام 5 ،ـ مقابل انسان 2 ،ـ مقابل درى كه باز است 0 ،ـ در آشپزخانه و هرجا كـه
كوره آتش باشد 2 ،ـ روبروى عكس و مجسمه چيـزى كـه روح دارد ،مگـر آن كـه روى آن
پرده بكشند 2 ،ـ جايى كه صورت جاندار باشد اگر چه روبروى نمازگزار نباشد.

 .4و منظور از حرم قسمتى است كه ضريح مطهر در آن قرار دارد.
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احكام مسجد
نجس كردن زمين و سقف و بام و طرف داخل ديـوار مسـجد حـرام اسـت و هـر كـس
ً
بفهمد كه نجس شده است بايد فورا آن را تطهير كند ،و احتياط واجب آن است كـه طـرف
بيرون ديوار مسجد را هم نجس نكند و اگر نجس شود نجاستش را برطرف كنند.

نجس كردن حرم امامان

حرام است ،و اگر نجس شود ،چنانچه نجس مانـدن

آن بى احترامى باشد تطهير آن واجب است ،بلكه احتياط مستحب آن است كه اگر بى
احترامى هم نباشد آن را تطهير كنند.
آداب مسجد
تميــز كــردن مســجد و روشــن كــردن چـراغ در آن مســتحب اســت ،و كســى كــه
مىخواهد مسجد برود مستحب است خود را خوشـبو كنـد و لبـاس پـاكيزه و قيمتـى
بپوشد ،و ته كفش خود را وارسى كند كه نجاستى به آن نباشد ،و موقع داخل شـدن بـه
مسجد اول پاى راسـت ،و موقـع بيـرون آمـدن اول پـاى چـپ را بگـذارد و همچنـين
مستحب است كه از همه زودتر به مسجد آيد و از همه ديرتر بيرون رود.
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خوابيدن در مسجد اگر انسان ناچار نباشد ،و صحبت كردن راجع به كارهاى دنيـا،
و مشغول صنعت شدن ،و خواندن شعرى كه نصيحت و مانند آن نباشد مكروه اسـت،
و نيز مكروه است گمشدهاى را طلب كند ،و صداى خود را بلند كند ،ولى بلنـد كـردن
صدا براى اذان مانعى ندارد ،بلكه مستحب است.
اذان و اقامه
اذان و اقامه فقط مخصوص نمازهاى يوميه است
براى مرد و زن مستحب است پيش از نمازهاى واجب يوميه اذان و اقامه بگويند ،و
براى نمازهاى ديگر واجب يا مستحب مشروع نيست.
اذان در گوش بچه
مستحب است بچهاى كه به دنيا مىآيد ،در گوش راست او اذان و در گوش چـپش
اقامه بگويند ،و بهتر است كه روز اول والدت باشد.
اذان هيجده جمله است:
َ َّ ّ ُ َ ْ َ ُ َ َّ ُ َ َّ ً َ ُ ُ ّ
َ ّ َْ
َْ َُ َْ
«اعل ُه اا َب ُر» چهار مرتبه« .اشهد ا ال ِاعه ِاال اعله ،اشهد ا محىدا رسو اعل ِه،
َ َّ
َ َّ َ َ
َ ّ َْ
اعصلةَ ،ح َّي َع َل ْاع َفلهَ ،ح َّي َع َل َخ ْير َ
َّ
عته ِاال
اعظ َى  ،اعلت ُه اا َب ُتر ،ال ِا
ل
حي ع
ِ
ِ
ِ
ِ
ّ
اعل ُه» هر يك دو مرتبه.
و اقامه هفده جمله است:
َّ ّ
َ ّ َْ
يعنى دو مرتبه «اعل ُه اا َب ُر» از اول اذان ،و يك مرتبه «ال ِا َعه ِاال اعل ُه» از آخر آن كـم
َّ ُ
مىشود و بعد از گفتن « َح َّي َع َل َخ ْير َ
اعظ َى » بايد دو مرتبـه « َى ْد َ
اعصتلة»
تو
ىام
ِ
ِ
اضافه نمود.
َ ْ َ ُ َ َّ َ ًّ َ ُّ ّ
«اشهد ا ع ِليا و ِعي اعل ِه» جزء اذان و اقامه نيست ،ولى چون واليت آن حضـرت
ً
َ ْ ُ َ َّ
مكمل دين است ،شهادت به آن در هر حـال و از جملـه بعـد از «اش َتهد ا ُم َح َّىتدا
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ُ ّ
ُ
َر ُسو اعل ِه» از افضل ق ُربات( )4است.

اگر براى نماز جماعتى اذان و اقامه گفته باشند ،كسى كه با آن جماعـت نمـاز مـى

خواند ،نبايد براى نماز خود اذان و اقامه بگويد.
احكام اقامه
اقامه بايد بعد از اذان گفته شود ،و اگر قبل از اذان گفته شود صحيح نيسـت ،و نيـز
در اقامه معتبر است كه در حال ايستادن و طهارت از حدث (با وضو يا غسل يا تيمم)
باشد.
نكته :اذان و اقامه بايد به عربى صحيح گفته شود.
واجبات نماز
واجبات نماز دو قسم است :ركن و غير ركن.
ً
ً
ركن يعنى اگر انسان آن را بجا نياورد عمدا باشد يا اشتباها نمـاز باطـل مىشـود ،و
ً
غير ركن يعنى اگر اشتباها كم شود نماز باطل نمىشود.
ران

وا بات نىا
غير ران

واجبات نماز يازده چيز است:

نيو
وكبيرة االحرام
ىيام متص به راوع (ايستاد پيش ا راوع)
راوع
دو سجده ا يد راظو
مواالت (پ در پ بود ا زاء نىا )
ىراطو
ذار
وشهد
سلم
ورويب

 .4يعنى از بهترين چيزهايى است كه انسان را به خداوند متعال نزديك مىكند.
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(اول) نيت
انسان بايد نماز را به قصد قربت و با اخالص بهجـا آورد ،و الزم نيسـت نيـت را از
ً
قلب خود بگذراند يا بر زبان جارى كند( .مثال الزم نيست بگويد چهـار ركعـت نمـاز
ً
ظهر بجا مىآورم قربتا الى اهّٰلل)
انسان بايد فقط براى خداوند عالم نماز بخواند ،پس كسى كه ريا كند ،يعنـى بـراى نشـان دادن بـه مـردم
نماز بخواند ،نمازش باطل است ،خواه فقط براى مردم باشد يا خدا و مردم هر دو را در نظر بگيرد.
(دوم) تكبيرة اإلحرام

َ ّ َْ
گفتن «اعل ُه اا َب ُر» در اول هر نماز واجب و ركن است ،و بايد حـروف «اهّٰلل» و حـروف
«اابر» و دو كلمه «اهّٰلل اابر» را پشت سر هم بگويد ،و نيـز بايـد ايـن دو كلمـه بـه عربـى
صحيح گفته شود و اگر به عربى غلط بگويد يا ترجمه آنرا بگويد ،باطلاست.
ً
موقع گفتن تكبيرة االحرام بايد بدن آرام باشـد ،و اگـر عمـدا در حـالى كـه بـدنش
حركت دارد تكبيرة االحرام را بگويد ،باطل است.
تكبير و حمد و سوره و ذكر و دعا را بايد طورى بخواند كه خودش بشنود ،و اگر بـه
واسطه سنگينى يا كرى گوش يا سر و صداى زياد نمىشنود ،بايد طورى بگويد كه اگر
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مانعى نباشد بشنود.
مستحب است موقع گفتن تكبير اول نماز و تكبيرهاى بين نماز دستها را تـا مقابـل
گوشها باال ببرد.

(سوم) قيام (ايستادن)

قيام در موقع گفتن تكبيرة االحرام ،و قيام پيش از ركوع كه آن را قيام متصل به ركوع مىگويند
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ركن است ،ولى قيام در غير اين دو مانند قيام موقع خوانـدن حمـد و سـوره ،و قيـام بعـد از
ركوع ركن نيست ،و اگر كسى آن را از روى فراموشى ترك كند ،نمازش صحيح است.
سؤا  :در ىيام چه نكاو بايد رعايو شود؟
واا :موقعى كه براى تكبيرة االحرام يا قرائت ايستاده است ،بايد بدن را حركت ندهد
و به طرفى خم نشود ،و بنابر احتياط واجب در حال اختيار به جايى تكيه نكند ،ولى اگر از
روى ناچارى باشد ،يا در حال خم شدن براى ركوع پاها را حركت دهد ،اشكال ندارد.
احتياط واجب آن است كه در موقع ايستادن ،هر دو پا روى زمين باشد ،ولـى الزم
نيست سنگينى بدن روى هر دو پا باشد ،و اگر روى يك پا هم باشد اشكال ندارد.

موقعى كه انسان در نماز مشغول خواندن چيزى از اذكار واجب است ،بايد بـدنش
آرام باشد و موقعى كه مىخواهد كمى جلو يا عقـب رود ،يـا كمـى بـدن را بـه طـرف
راست يا چپ حركت دهد ،بايد چيزى نگويد.
حركت دادن دست و انگشتان در موقع قرائت و ذكرهـاى واجـب اشـكالى نـدارد،
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اگرچه احتياط مستحب آن است كه آنها را هم حركت ندهد.
تا انسان مىتواند ايستاده نماز بخواند ،نبايد بنشيند.
تا انسان مىتواند بنشيند ،نبايد خوابيده نماز بخواند.
آداب قيام
مستحب است در حال ايستادن فقرات پشت و گردن را راست نگهدارد ،و شانههـا
را پايين بيندازد ،و دستها را روى رانها بگذارد ،وانگشتها را بـه هـم بچسـباند ،و جـاى
سجده را نگاه كند ،و سنگينى بدن را به طور مساوى روى دو پا بيندازد ،و با خضـوع و
خشوع باشد ،و پاها را پس و پيش نگذارد ،و اگر مرد است پاها را از سه انگشت باز تا
يك وجب فاصله دهد ،و اگر زن است پاها را به هم بچسباند.
()1

(چهارم) قرائت
چه سوره يا ذكرى بايد خوانده شود؟
در ركعت اول و دوم نمازهاى واجب يوميه ،انسان بايد اول حمد و بعـد از آن يـك
سوره تمام بخواند ،ودر نماز سوره والضـحى و الـم نشـرح ،و همچنـين سـوره فيـل و
إليالف ،يك سوره حساب مىشود.
فراموش كردن حمد و سوره
سؤا  :اگر نىا گزار حىد يا سوره يا هر دو را فراموش اند چه حكى دارد؟
واا :اگر حمد و سوره يا يكى از آنها را فراموش كند و بعد از رسـيدن بـه ركـوع
 .1در قرائت سه مطلب است:
الف ـ چه بايد خوانده شود.
ب ـ جهر و اخفات (آهسته و بلند خواندن).
ج ـ صحيح خواندن نماز.
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بفهمد ،نمازش صحيح است.
سوره و نماز مستحبى
در نماز مستحبى خواندن سوره الزم نيست ،اگرچه آن نماز به واسطه نـذر كـردن و
()4

مانند آن واجب شده باشد ،ولى در بعضى از نمازهاى مستحبى ،مثل نماز وحشـت

كه سوره مخصوص دارد ،اگر بخواهد به دستور آن نماز رفتار كرده باشـد ،بايـد همـان
سوره را بخواند.
در ركعت سوم و چهارم نمـاز مـىتوانـد فقـط يـك حمـد بخوانـد ،يـا يـك مرتبـه
َّ ّ
َ ّ َ َ ُ ّ
ّ َْ
تسبيحات اربعه بگويدُ :
اعحىد عل ِه َوال ِا َعه ِاال اعل ُه َواعل ُه أ ا َب ُر) و بهتـر
(سبحا اعل ِه و
آن است كه سه مرتبـه بگويـد ،و مـىتوانـد در يـك ركعـت حمـد و در ركعـت ديگـر
تسبيحات بگويد ،و بهتر است در هر دو ركعت تسبيحات بخواند.
در تنگى وقت بايد تسبيحات اربعه را يك مرتبه بگويد.
آهسته و بلند خواندن

آهستتتتته و بلنتتتتد
خواند

آنچه وا ب اسو بلند خوانده شود ،اه عباروسو ا  :حىد و سوره نىا
صبا و مغرا و عشاء براى مرد.
آنچه وا ب اسو آهسته خوانده شود ،اه عباروستو ا  :حىتد و ستوره
نىا ظهر و عصر و حىد يا وسبيحات اربظته در راظتو ستوم و چهتارم
نىا ها براى مرد و .
 -1حىتتد و ستتوره نىتتا صتتبا و مغتترا و
عشتتاء بتتراى در صتتورو اتته نتتامحرم
آنچه اختيارى استو
صدايش را نشنود.
اه عباروسو ا :
 -2ذار و دعا و وشهد و سلم.

بر مرد واجب است حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشاء را بلند بخوانـد ،و بـر
 .4نمازى كه در شب اول قبر براى ميت مىخوانند.
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مرد و زن واجب است حمد وسوره نماز ظهر و عصر را آهسته بخوانند.
مرد بايد در نماز صبح و مغرب و عشاء مواظب باشد كه تمام كلمات حمد و سوره
حتى حرف آخر آنها را بلند بخواند.

ً
اگر در جايى كه بايد نماز را بلند بخواند عمدا آهسته بخواند ،يا در جايى كـه بايـد
ً
آهسته بخواند عمدا بلند بخواند ،نمازش باطل است ،ولـى اگـر از روى فراموشـى يـا
ندانستن مسأله باشد صحيح است ،و اگر در بين خوانـدن حمـد و سـوره هـم بفهمـد
اشتباه كرده ،الزم نيست مقدارى را كه خوانده دوباره بخواند.
صحيح خواندن نماز
انسان بايد نماز را ياد بگيرد كه صحيح بهجا آورد ،و كسى كه بـه هـيچ وجـه نمـى
تواند صحيح آن را ياد بگيرد ،بايد به هر طور كه مىتواند بخواند ،و احتيـاط مسـتحب
آن است كه آنچه را امام از مأموم(ّ )4
تحمل( )5مىكند ،اگر نتواند ياد بگيرد ،نمـاز را بـه
جماعت بهجا آورد.
اگر انسان كلمهاى را صحيح بداند ،و در نماز همـانطـور بخوانـد ،و بعـد بفهمـد

غلط خوانده ،در صورتى كه در اعتقاد به صحت قاصر( )2بوده ،نمازش صحيح اسـت،

و احتياط مستحب آن است كه دوباره بخواند ،و اگر وقـت گذشـته قضـا نمايـد ،و در
 .4ماموم يعنى كسى كه به امام جماعت اقتداء كرده است.
 .5يعنى حمد و سوره در نماز كه امام مىخواند و مأموم ساكت است.
ً
ً
 .2مثال اصال به ذهنش نمىرسيده كه آن كلمه غلط باشد و در يادگيرى نماز كوتاهى نكرده باشد.
نكته :رعايت همه قواعد تجويد در نماز الزم نيست ولى بايد كلمات و حروف در نماز به نحوى ادا شود كه
اگر پيش كسانى كه زبان آنها عربى است بخواند ،بگويند صحيح است .بنابراين اگر كسـى در نمـاز بجـاى
حرف (ص) بگويد (س) و مانند اينها ،در زبان عربى اين حرف صحيح ادا نشده است.

احکام نماز 155 ..............................................................................

صورتى كه ّ
مقصر بوده بايد دوباره بخواند ،و اگر وقت گذشته قضا نمايد.
آداب قرائت
ّ
َ
ُ
ُ
مستحب است در ركعت اول پـيش از خوانـدن حمـد بگويـد( :اعتوذ باعلته م َ
تن
ِ ِ ِ
َّ
اعش ْيطا َّ
اعر ِ ِيم) و در ركعت اول و دوم نماز ظهر و عصر (بسم اهّٰلل) را بلند بگويد ،و
ِ
حمد و سوره را شمرده بخواند ،و در آخر هر آيه وقف كند ،يعنى آن آيـه را بـه آيـه بعـد
نچسباند ،و در حال خواندن حمد و سوره به معناى آيه توجه داشته باشد ،و اگر نماز را
به جماعت مىخواند بعد از تمام شدن حمد امام ،و اگر فرادا مىخواند بعـد از آن كـه
َ ْ َ ْ ُ ّ َ ِّ ْ َ
ظاعى َ
ين) وبعد از خواندن سوره (قل
حمد خودش تمام شد بگويد (اعحىد عل ِه را اع ِ
ّ
َ َ ّ
َ َ
اعل ُه َر ِّ
ذعد اعل ُه َر ُّبنتا)
ا
(
مرتبه
سه
يا
ي)
ب
ذعد
ِ
هو اهّٰلل احد) يك يا دو يا سه مرتبه (ا ِ
بگويد ،و بعد از خواندن سوره كمى صبر كند بعـد تكبيـر پـيش از ركـوع را بگويـد يـا
قنوت را بخواند.

ّ
مستحب است در تمام نمازها در ركعت اول ،سـوره ( نـا انزلنـاه) و در ركعـت دوم

سوره (قل هو اهّٰلل احد) را بخواند.
خواندن سوره (قل هو اهّٰلل احد) به يك نفس مكروه است.
سورهاى را كه در ركعت اول خوانده مكروه است در ركعت دوم بخوانـد ،ولـى اگـر
سوره (قل هو اهّٰلل احد) را در هر دو ركعت بخواند مكروه نيست.
(پنجم) ركوع
در هر ركعت بعد از قرائت بايد به اندازهاى خم شود كه سر انگشتها به زانو برسد ،و
اين عمل را ركوع مىگويند ،و احوط آن است كه بتواند دست را به زانو بگذارد.
اگر به اندازه ركوع خم شود ولى سر انگشتها را به زانو نگذارد ،اشكال ندارد.
كسى كه نشسته ركوع مىكند ،بايد به قدرى خم شود كـه صـورتش مقابـل زانوهـا
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برسد ،و احوط آن است كه به قدرى خم شود كه اگر ايستاده ركوع مـىكـرد بـه همـان
مقدار خم مىشد.

ذكر ركوع
ُ ْ َ ّ
در حال اختيار واجب اسـت در ركـوع سـه مرتبـه (ستبحا اعلت ِه) يـا يـك مرتبـه
ْ
َ
ُ
(س ْبحا َر ِّب َي اع َظ ِم ِيم َو ِب َح ْى ِدهِ) يا هر ذكرى كه به اين مقدار باشد بگويد ،و احتياط
مستحب آن است كه تسبيح را به صورتى كه بيان شد بر ذكر ديگـر مقـدم بـدارد ،و در
َ ّ
تنگى وقت و در حال ناچارى گفتن يك ُ
(س ْبحا اعل ِه) كافيست.
ذكر ركوع بايد دنبال هم و بـه عربـى صـحيح گفتـه شـود ،و مسـتحب اسـت آن را
ْ
َ
ُ
(س ْبحا َر ِّب َي اع َظ ِم ِيم َو ِب َح ْى ِدهِ) سه يا پنج يا هفت مرتبه بلكه بيشتر بگويد.
آرام بودن بدن
در ذكر ركوع بايد به مقدار ذكر واجب بدن آرام باشد ،و در ذكر مستحب هم اگر آن
را به قصد ذكرى كه براى ركوع دستور دادهاند بگويد ،بنـابر احتيـاط واجـب آرام بـودن
بدن الزم است ،و اگر به قصد مطلق ذكر بگويد الزم نيست.
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ايستادن بعد از ركوع
بعد از تمام شدن ذكر ركوع بايد راست بايستد ،و بعد از آن كه بـدن آرام گرفـت بـه
ً
سجده رود ،و اگر عمدا پيش از ايستادن يـا پـيش از آرام گـرفتن بـدن بـه سـجده رود
نمازش باطل است.
(ششم) سجود

نمازگزار بايد در هر ركعت از نمازهاى واجب و مستحب ،بعد از ركـوع دو سـجده
كند ،يعنى پيشانى را به قصد خضوع به زمين بگذارد ،و در سجده نماز واجـب اسـت
كه كف دو دست و دو زانو و دو انگشت بزرگ پاها را بر زمين بگذارد.
َ ّ
در حال اختيار واجب است در سجده سـه مرتبـه ُ
(س ْتبحا اعلت ِه) يـا يـك مرتبـه
َ
َْ
( ُس ْبحا َر ِّب َي االعل َو ِب َح ْى ِدهِ) يا هر ذكرى كه به اين مقدار باشد بگويد ،و احتياط
مستحب آن است كه تسبيح را بر مطلق ذكر مقدم بدارد ،و بايد اين كلمات دنبال هـم
ُ ْ َ َ ِّ َ َ
اال ْعلت َو ب َح ْ
تدهِ) را
ى
و به عربى صحيح گفته شود ،و مستحب است (سبحا ر بي
ِ
ِ
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سه يا پنج يا هفت مرتبه يا بيشتر بگويد.
آرام بودن بدن
در سجود بايد به مقدار ذكر واجب بدن آرام باشد ،و همچنين ـ بنابر احتيـاط واجـب ـ
در موقع گفتن ذكر مستحب ،در صورتى كه آن را به قصد ذكر در سجده بگويد.
بعد از تمام شدن ذكر سجده اول بايد بنشيند تا بدن آرام گيرد و دوباره به سجده رود.
چرک بودن ُمهر
سؤا  :اگر ُمهر چرک باشد سجده صحيا اسو؟
واا :بايد بين پيشانى و آنچه بر آن سجده مىكند ،چيزى فاصله نباشد ،پس اگر
ُمهر به قدرى چرك باشد كه پيشانى به خود ُمهر نرسد ،سجده باطل اسـت ،ولـى اگـر
ً
مثال رنگ ُمهر تغيير كرده باشد اشكال ندارد.

پاک بودن جاى سجده
ًُ
ُمهر يا چيز ديگرى كه بر آن سجده مىكند بايد پاك باشـد ،ولـى اگـر مـثال مهـر را
روى فرش نجس بگذارد ،يا يك طرف ُمهر نجس باشد و پيشانى را بـه طـرف پـاك آن
بگذارد ،اشكال ندارد.
چيزهايى كه سجده بر آنها صحيح است
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سجده بايد بر زمين و چيزهاى غير خوراكى و پوشاكى كه از زمين مىرويد ـ مانند
چوب و برگ درخت ـ باشد و سجده بر چيزهاى خوراكى و پوشاكى ،مانند گندم و جو
و پنبه ،و چيزهايى كه زمين و روييدنى از زمين بر آنها صدق نمـىكنـد ،ماننـد طـال و
نقره و قير و زفت و امثال اينها صحيح نيست ،و همچنين است بنـابر احتيـاط واجـب
سجده بر سنگهاى گرانبها مانند ّ
زمرد و فيروزه.
سجده بر كاغذ
سؤا  :آيا سجده بر ااغذ صحيا اسو؟

ً
واا :اگر كاغذ را از چيزى كه سجده بر آن صحيح است ـ مثال از كاه ـ سـاخته
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باشند ،مىشود بر آن سجده كرد ،ولى سجده بر كاغذى كه از پنبه و ماننـد آن سـاخته
ّ
شده باشد محل اشكال( )4است.
بهترين چيز براى سجده
براى سجده بهتر از هر چيز تربت حضرت سيدالشهداء

مىباشـد ،بعـد از آن

خاك ،بعد از خاك سنگ ،و بعد از سنگ گياه است.

اگر در سجده اول ُمهر به پيشانى بچسبد ،بايد براى سجده دوم ُمهر را بردارد.

 .4يعنى بنابر احتياط واجب سجده بر آن صحيح نيست.
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نكته :سجده كردن براى غير خداوند متعال حرام مىباشد ،و بعضـى از مـردم كـه
مقابل قبر امامان

پيشانى را به زمين مىگذارند ،اگـر بـراى شـكر خداونـد متعـال

باشد اشكال ندارد ،وگرنه حرام است.
مستحبات سجده
در سجده چند چيز مستحب است:

ً
 4ـ كسى كه ايستاده نماز مىخواند بعـد از آن كـه سـر از ركـوع برداشـت و كـامال
ً
ايستاد ،و كسى كه نشسته نماز مىخواند بعد از آن كه كامال نشسـت ،بـراى رفـتن بـه

سجده تكبير بگويد.
 5ـ بينى را به ُمهر يا چيزى كه سجده بر آن صحيح است بگذارد.
 2ـ بعد از هر سجده وقتى نشست و بدنش آرام گرفت تكبير بگويد.
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َ ْ َ ْ ُ ّ َ َ ِّ َ َ ُ ُ َ
توا ِاع ْي ِته»
 0ـ بعد از سجده اول بدنش كه آرام گرفـت «استتغ ِفر اعلته ر بتي و او

بگويد.

 2ـ در سجدهها صلوات بفرستد.
(هفتم) تشهد

در ركعت دوم تمام نمازهاى واجـب و مسـتحب ،و ركعـت سـوم نمـاز مغـرب ،و
ركعت چهارم نماز ظهر و عصر و عشاء بايد انسان بعد از سـجده دوم تشـهد بخوانـد،
َّ ّ
َ َ
ً
َ
َ
َ ْ ُ َ َّ
َْ ُ َْ
يعنى بگويد« :اش َهد ا ال ِا َعه ِاال اعل ُه َو ْحتدهُ ال شتر يد ع ُتهَ ،و اش َتهد ا ُم َح َّىتدا
ِ
ُ َ ّ
َ ُ
ِّ َ
ع ْبدهُ َو َر ُسوع ُه ،اعل ُه َّم َص عل ُم َح َّى ٍد َو ا ِ ُم َح َّى ٍد» و احتياط واجب آن است كـه
به غير كيفيت ذكر شده نگويد.
كلمات تشهد بايد به عربى صحيح و به طورى كه معمول است پشت سر هم گفته شود.
(هشتم) سالم نماز
بعد از تشهد ركعت آخر نماز مستحب است در حالى كه نشسته و بدن آرام است
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ُ ّ
َ َّ ُ َ َ َ َ
ُ
َ
لم عل ْيد ا ُّي َها اعن ِب ُّ َو َر ْح َىة اعل ِه َو َب َرااو ُه» و بعد از آن بايد
بگويد« :اعس
ّ
َ
عس ُ
عس ُ
لم َعل ْينا َو َعل عباد اعله اعصاعح َ
ين» يا بگويدَ « :ا َّ
بگويدَ « )4(:ا َّ
لم
ِ ِ ِ
ِ ِ
ُ ّ
َ َّ ُ َ َ ُ
ََ ُ
لم عل ْيك ْم» جمله « َو َر ْح َىة اعل ِه َو
عل ْيك ْم» و مستحب است كه به جمله «اعس
ّ
َ َّ ُ َ َ ْ َ َ
ََ ُُ
باد اعل ِه
برااوه» را اضافه نمايد ،و در صورتى كه «اعسلم علينا و عل ِع ِ
ُ
َ َّ ُ َ َ ُ
اعصاعح َ
لم عل ْيك ْم َو َر ْح َىة
ين» را اول بگويد مستحب است كه بعد از آن «اعس
ِ ِ
ّ َ ََ ُ
ُ
اعل ِه و برااوه» را هم بگويد.
(نهم) ترتيب
ً
اگر عمدا ترتيب نماز را به هم بزند ،نماز باطل مىشود ،مثل آن كه سوره را پيش از
حمد بخواند ،مگر اينكه به هم خوردن ترتيب در غير دو ركن باشـد و آن شـخص هـم
جاهل قاصر باشد ،كه در اين صورت نماز صحيح است.
(دهم) مواالت
انسان بايد نماز را با مواالت بخواند ،يعنى كارهـاى نمـاز ماننـد ركـوع و سـجود و
تشهد را پشت سرهم به جا آورد و بين آنها به اندازهاى فاصله نيندازد كه صورت نماز به
هم بخورد ،و همچنين چيزهايى را كه در نماز مىخواند ،به طورى كـه معمـول اسـت
پشت سر هم بخواند ،و اگر به قدرى بين آنها فاصله بيندازد كه نگويند نماز مىخواند،
()5

نمازش باطل است.

نكته :طول دادن ركوع و سـجود ،و خوانـدن سـورههـاى بـزرگ مـواالت را بـه هـم
نمىزند.

 .4واجب است بگويد:
 .5واجب يازدهم در نماز (ذكر) است كه در طى مسائل ديگر بيان شد.
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قنوت

در تمام نمازهاى واجـب و مسـتحب ،بعـد از قرائـت و قبـل از ركـوع ركعـت دوم
()5

مستحب است قنـوت بخوانـد ،و در نمـاز شـفع( )4احـوط آن اسـت كـه بـه رجـاء

مطلوبيت بخواند ،و در نماز وتر با آن كه يك ركعت مىباشد ،خواندن قنـوت پـيش از
ركوع مستحب است.

 .4دو ركعت نماز مستحبى است كه بعد از هشت ركعت نافله شب خوانده مىشود.
 .5به اميد اينكه در نزد خداوند متعال مطلوب باشد.
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حالت دستها در قنوت
مستحب است در قنوت دستها را مقابل صورت ،و كف آنها را رو بـه آسـمان و پهلـوى
هم نگهدارد ،و غير شست ،انگشتهاى ديگر را به هم بچسباند ،و به كف دستها نگاه كند.

در قنوت هر چه بر زبان بيايد از دعا و مناجات و ذكـر ،اگرچـه يـك (سـبحان اهّٰلل)
باشد كافيست.
مبطالت نماز
دوازده چيز نماز را باطل مىكند ،و آنها را مبطالت مىگويند:

ً
(او ) آن كه در بين نماز يكى از شرطهاى آن از بين برود ،مثال در بين نماز بفهمد

ساترش( )4غصبى است.
ً
ً
(دوم) آن كه در بين نماز عمدا يا سهوا يا از روى ناچارى چيزى كه وضو يا غسـل
 .4يعنى چيزى كه با آن عورتش را مىپوشاند.
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را باطل مىكند پيش آيد.
(سوم) آن است كه دستها را به قصد اينكه جزء نماز باشد روى هم بگذارد ،مگـر
اين كه جاهل قاصر باشد ،و همچنين ـ بنابر احتياط واجب ـ در صورتى كـه بـه قصـد
عبوديت( )4به جا آورد ،مگر اينكه جاهل قاصر باشد.
(چهارم) آن است كه بعد از خواندن حمد ـ در صورتى كه قصد دعا نكند و يا بـه
قصد اينكه جزء نماز باشد ـ آمين بگويد ،بلكه گفتن آن بعد از خواندن حمد به قصـد
ً
دعا هم محل اشكال است ،ولى اگر جاهـل قاصـر باشـد ،و يـا اشـتباها و يـا از روى
ّ
تقيه( )5بگويد ،نماز اشكال ندارد.
ً
(پنجم) آن است كه عمدا پشت به قبله كند ،يا به طرف راست يا چپ قبله برگردد،
ً
بلكه اگر عمدا به قدرى برگردد كه نگويند رو به قبله است ،اگرچه به طـرف راسـت يـا
چپ نرسد ،نمازش باطل است.
ً
(ششم) آن است كه عمدا تكلم كند.
(هفتم) از مبطالت نماز خنده با صدا و عمدى است ،مگر اين كـه جاهـل قاصـر
ً
ً
باشد ،و چنانچه عمدا بى صدا يا سهوا باصدا بخندد ،نمازش اشكال ندارد.
ً
(هشتم) بنابر احتياط واجب آن است كه براى كار دنيا عمدا گريه كند ،مگر اينكه
جاهل قاصر باشد ،و اگر از ترس خدا يا براى آخرت گريه كند از بهترين اعمال است.
ً
(نهم) از مبطالت نماز كارى است كه صورت نماز را به هم بزند ،به طـورى كـه عرفـا
ً
نگويند نماز مىخواند ـ مثل به هوا پريدن و مانند آن ـ عمدا باشد يا از روى فراموشى ،ولى
كارى كه صورت نماز را به هم نزند ،مثل اشاره كردن به دست اشكال ندارد.
 .4به قصد عبادت خداوند تعالى( .يعنى دست روى هم و بر شكم يا سينه قرار دادن را به قصد اينكه عبادت
خداوند است انجام دهد)
 .5تقيه يعنى براى حفظ جان يا مال يا عرض خود يا نفس محترمه ديگر ـ يعنى كسى كه حفظ جـانش الزم
است ـ از خطرات مجبور باشد كارى كه جايز نيست را انجام دهد.
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(دهم) از مبطالت نماز خوردن و آشاميدن است.

(يا دهم) از مبطالت نماز شك در ركعتهاى نماز دو ركعتى ـ مانند نماز صبح و
نماز مسافر ـ يا سـه ركعتـى ،يـا در دو ركعـت اول نمازهـاى چهـار ركعتـى اسـت ،در
صورتى كه نمازگزار در حال شك باقى بماند.
ً
ً
(دوا دهم) آن است كه ركن نماز را عمدا يا سهوا كم كنـد ،يـا چيـزى را كـه ركـن
ً
نيست عمدا كم يا زياد نمايد ،مگر اينكه جاهل قاصر باشد ،و اگر ركوع يا دو سجده از
ً
ً
يك ركعت را عمدا يا سهوا زياد كند نمازش باطل مىشـود ،ولـى زيـاد كـردن تكبيـرة
ً
اإلحرام سهوا مبطل نماز نيست ،و بطالن نماز بـه زيـادى عمـدى آن از جاهـل قاصـر
محل اشكال است.
نكته :اگر بعد از نماز شك كند كه در بين نماز كارى كه نماز را باطل مىكند انجام
داده يا نه ،نمازش صحيح است.
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شكيات
شكيات نماز بيست و سه قسم است :هشت قسـم آن شـكهايى اسـت كـه نمـاز را
باطل مىكند هرچند بطالن در بعضى از آنها مبنى بر احتياط( )4است ،و به شش قسـم
ُ
آن نبايد اعتنا كرد ،و نه قسم ديگر آن صحيح است.

شكهاي اته نىتا را
باط م اند عباروند
ا:

 -4شک در شمارۀ ركعتهاى نماز دو ركعتى واجب.
 -5شک در شمارۀ ركعتهاى نماز سه ركعتى.
 -2در نماز چهار ركعتى شک كند كه يک ركعت خوانـده
يا بيشتر.
 -0در نماز چهار ركعتى پيش از تمام شـدن ذكـر سـجدۀ
دوم شک كند كه دو ركعت خوانده يا بيشتر.
 -2شک در ركعتهاى نماز كه نداند چند ركعت خوانـده
است.
 -2شک بين دو و پنج ،يا دو و بيشتر از پنج ،ولى در ايـن
شک  -بنابر احتياط واجب  -بنا را بر دو بگذارد و نماز را
تمام كند ،و اعاده نمايد.
 -2شک بين سه و شش ،و سه و بيشتر از شـش ،ولـى در
اين شک  -بنابر احتياط واجب  -بنا را بـر سـه بگـذارد و
نماز را تمام كند و اعاده نمايد.
 -2شک بين چهار و شش ،و چهار و بيشـتر از شـش كـه
احتياط واجب آن است بنا را بـر چهـار بگـذارد و نمـاز را
تمام كند ،و اعاده نمايد.

 .4يعنى در بعضى موارد نماز بنابر احتياط واجب باطل مىشود.
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شكهاي اه نبايد بته آنهتا اعتنتا اترد
عباروند ا :

شتتكهاى صتتحيا
عباروند ا :

 -4شک بعد از محل
 -5شک بعد از سالم نماز
 -2شک بعد از وقت نماز
 -0شک كثير الشک
 -2شـــک امـــام و مـــاموم در شـــماره
ركعتهاى نماز
 -2شــک در نمــاز مســتحبى و نمــاز
احتياط

 -4بعد از تمام شدن ذكر واجب سجدۀ دوم شک كنـد كـه
دو ركعت خوانده است يا سه ركعت.
 -5شک بين دو و چهـار بعـد از تمـام شـدن ذكـر واجـب
سجدۀ دوم.
 -2شک بين دو و سه و چهار بعد از تمام شدن ذكر واجب
سجدۀ دوم.
 -0شک بين چهار و پنج بعـد از تمـام شـدن ذكـر واجـب
سجدۀ دوم.
 -2شک بين سه و چهار.
 -2شک بين چهار و پنج در حالى كه ايستاده است.
 -2شک بين سه و پنج در حالى كه ايستاده است.
 -2شک بين سه و چهار و پنج در حالى كه ايستاده است.
 -2شک بين پنج و شش در حالى كه ايستاده است.
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توضيح شكهاى باطل كننده
بعضى از شكهايى كه نماز را باطل مىكند از اين قرار است:

(او ) شك در شماره ركعتهاى نماز دو ركعتى واجب ،مثـل نمـاز صـبح و نمـاز
مسافر ،ولى شك در شماره ركعتهاى نماز مستحب و نماز احتياط نماز را باطل نمى
كند.
(دوم) شك در شماره ركعتهاى نماز سه ركعتى.
(سوم) آن كه در نماز چهار ركعتى شك كند كه يك ركعت خوانده يا بيشتر.
(چهارم) آن كه در نماز چهار ركعتى پيش از تمام شدن ذكر سجده دوم شك كنـد
كه دو ركعت خوانده يا بيشتر.
(پنجم) شك در ركعتهاى نماز كه نداند چند ركعت خوانده است.
نكته :اگر يكى از شكهاى باطل كننده براى انسان پيش آيد ،بايد به قدرى فكر كند

كه آن شك مستقر( )4شود و بعد از آن مىتواند نماز را به هم بزند ،و بهتر آن اسـت كـه
به قدرى فكر كند كه صورت نماز به هم بخورد.
 .4يعنى پابرجا بماند و ذهن او به يك طرف مايل نشود.
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توضيح شكهايى كه نبايد به آنها اعتنا كرد
شكهايى كه نبايد به آنها اعتنا كرد از اين قرار است:
(او ) شك در چيزى كه محل به جا آوردن آن گذشته است ،مثل آن كـه در ركـوع
شك كند كه حمد را خوانده يا نه.
(دوم) شك بعد از سالم نماز.
(سوم) شك بعد از گذشتن وقت نماز.
(چهارم) شك كثير الشك ،يعنى كسى كه زياد شك مىكند.
(پنجم) شك امام در شماره ركعتهاى نماز ،در صورتى كه مـأموم شـماره آنهـا را
بداند ،و همچنين شك مأموم در صورتى كه امام شماره ركعتهاى نماز را بداند.
(ششم) شك در نمازهاى مستحبى و نماز احتياط.
توضيح شكهاى صحيح
ُ
در نه صورت ،اگر در شماره ركعتهاى نماز چهار ركعتى شك كند ،بايد فكر نمايد،
و بنابر احتياط واجب تأخير نيندازد ،پس اگر يقين يا گمان به يك طرف شك پيدا كرد،
همان طرف را بگيرد و نماز را تمام كند ،وگرنه به دستورهايى كه بيـان مـىشـود عمـل
ُ
نمايد ،و بعضى از آن نه صورت از اين قرار است:
(او ) آن كه بعد از تمام شدن ذكر واجـب سـجده دوم شـك كنـد كـه دو ركعـت
خوانده است يا سه ركعت كه بايد بنا بگذارد سه ركعـت خوانـده اسـت و يـك ركعـت
ديگر بخواند و نماز را تمام كند و بعد از نماز يك ركعت نماز احتيـاط ايسـتاده بـه جـا
آورد.
(دوم) شك بين سه و چهار كه در هر جاى نماز باشد بايد بنا را بر چهار بگـذارد و
نماز را تمام كند ،و بنابر مشهور بعد از نماز يـك ركعـت نمـاز احتيـاط ايسـتاده يـا دو
ركعت نشسته به جا آورد ،ولى احتياط واجب آن است كـه دو ركعـت نمـاز نشسـته را
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اختيار كند.
(سوم) شك بين چهار و پنج بعد از تمام شدن ذكر واجب سجده دوم ،كه بايد بنـا
را بر چهار بگذارد و نماز را تمام كند و بعد از نماز دو سجده سهو به جا آورد.
(چهارم) شك بين چهار و پنج در حالى كه ايستاده است ،كه بايد بنشيند و تشهد
بخواند و سالم نماز را بدهد ،و بنابر مشـهور بعـد از نمـاز يـك ركعـت نمـاز احتيـاط
ايستاده يا دو ركعت نشسته به جا آورد ،ولى احتياط واجب آن است كه دو ركعت نمـاز
نشسته را اختيار كند.
نكته :اگر يكى از شكهاى صحيح براى انسان پيش آيد نبايد نماز را بشـكند ،بلكـه
به دستورى كه براى آن شك هست عمل نمايد.
نماز احتياط
ً
كسى كه نماز احتياط بر او واجب است ،بعد از سالم نمـاز بايـد فـورا ّنيـت نمـاز
احتياط كند و تكبير بگويد و حمد را بخواند و به ركوع رود و دو سجده نمايد ،پس اگر
يك ركعت نماز احتياط بر او واجب است ،بعـد از دو سـجده تشـهد بخوانـد و سـالم
دهد.

نماز احتياط سوره و قنوت ندارد ،و بايد آن را آهسته بخوانـد و ّنيـت آن را بـه زبـان

نياورد ،و بنابر احتياط واجب «بسم اهّٰلل» آن را هم آهسته بگويد.
سجده سهو
براى پنج چيز بعد از سالم نماز ،بايد دو سجده سهو به دستورى كه مىآيد بـه جـا
آورد:
ً
(او ) آن كه در بين نماز سهوا حرف بزند.
(دوم) آن كه تشهد را فراموش كند.
(سوم) آن كه در نماز چهار ركعتى بعد از تمام شدن ذكر واجب سجده دوم ،شـك
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كند كه چهار ركعت خوانده يا پنج ركعت ،و همچنين در شك بين پنج و شش در حال
ايستادن.

ً
(چهارم) آن كه بنابر احتياط واجب جايى كه نبايد سالم نمـاز را بدهـد ـ مـثال در

ركعت اول ـ سهوا سالم بدهد.
(پنجم) آن كه بنابر احتياط واجب يك سجده را فراموش كند ،و همچنين براى هر
ً
چيزى كه در نماز اشتباها كم يا زياد كند.
دستور سجده سهو
ً
دستور سجده سهو اين است كه بعد از سالم نماز فورا ّنيـت سـجده سـهو كنـد ،و
پيشانى را بر چيزى كه سجده بر آن صحيح است بگذارد ،و احتياط واجـب آن اسـت
ّ
ّ
كه ساير مواضع سجده را هم بر زمين بگذارد و اين ذكر را بگويـدِ « :ب ْس ِم اعل ِه َو ِباعل ِه،
ُ ّ
َ َّ ُ َ َ َ َ
ُ
َ
لم عل ْيد ا ُّي َها اعن ِب ُّي َو َر ْح َىة اعل ِه َو َب َرااو ُه» و بعد بايد بنشيند و دوباره به سـجده
اعس
رود و ذكرى را كه گذشت بگويد ،و بنشـيند و بعـد از تشـهد سـالم دهـد ،و احتيـاط
َ َّ ُ َ َ ُ
لم عل ْيك ْم».
واجب آن است كه تشهد به نحو متعارف باشد و در سالم بگويد« :اعس
()4

نماز مسافر

مسافر بايد نماز ظهر و عصر و عشاء را با هشت شرط شكسته به جا آورد ،يعنى دو
ركعت بخواند.
شرايط شكسته شدن نماز
شرط او  :آن كه سفر او كمتر از هشت فرسـخ شـرعى نباشـد ،و فرسـخ شـرعى
 .1در نماز مسافر چهار مطلب مطرح است:
الف ـ شرايط شكسته شدن نماز

ب ـ كثير السفر

ج ـ وطن

د ـ قصد ده روز
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ً
تقريبا كمتر از پنج كيلومتر و نيم است.

()4

شرط دوم :آن كه از اول مسافرت قصد هشت فرسخ را داشته باشـد ،پـس اگـر بـه
جايى كه كمتر از هشت فرسخ است مسافرت كند و بعد از رسيدن به آنجا قصد كنـد
به جايى برود كه با مقدارى كه آمده هشت فرسخ مىشود ،چـون از اول قصـد هشـت
فرسخ را نداشته ،بايد نماز را تمام بخواند.
شرط سوم :آن كه در بين راه از قصد سفر خود برنگردد.
شرط چهارم :آن كه نخواهد پيش از رسيدن به هشت فرسخ از وطن خود بگـذرد،
يا ده روز يا بيشتر در جايى بماند.
شرط پنجم :آن كه براى كار حرام سفر نكند .مانند سفرى كه موجب اذيت پدر يـا
مادر باشد.
ً
 .4هشت فرسخ شرعى تقريبا  00كيلومتر است .بنابراين اگر انسان به جايى سفر كند كه قصد دارد در آنجـا
ده روز بماند و مسافت تا آنجا  00كيلومتر يا بيشتر است و يا مسير رفـت آن حـداقل  55كيلـومتر و مسـير
برگشت آنهم  55كيلومتر يا بيشتر باشد ،نمازش شكسته است.
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شرط ششم :از كسانى نباشد كه خانه به دوشند ،مانند صحرا نشينها كه در بيابانها
گردش مىكنند و هر جا آب و خوراك براى خود و احشامشان پيدا كننـد مـىماننـد ،و
بعد از چندى به جاى ديگر مىروند.
شرط هفتم :آن كه شغل او مسافرت نباشد ،و همچنين بايد شغل او هـم در سـفر
()4

نباشد.

ّ
شرط هشتم :آنكه بهحد ترخص( )5برسد ،يعنى از وطنش بهقـدرى دور شـود كـه

 .4كسانى كه زياد سفر مىكنند سه دستهاند:
ّ
(اول) كسى كه شغل او سفر كردن است ،مثل راننده و خلبان.
(دوم) كسى كه شغل او در سفر است ،مثل كسى كه زمين كشاورزى او در  24كيلـومترى محـل سـكونتش
قرار دارد و به آنجا رفت و آمد مىكند.
(سوم) كسى كه نه شغل او سفر كردن است و نه شغل او در سفر است ،بلكه براى كارهاى شخصى يا بـراى
تفريح يا زيارت زياد سفر مىكند.
ُ ً
و اما او  :مثل راننده و خلبان و مانند اينها ،اگر تعداد سفرهاى آنها به مقدارى باشد كه عرفا بگوينـد شـغل
آنها سفر است ،بايد نمازشان را تمام بخوانند .يعنى حداقل نيمى از ايام هفته يا ماه را سفر كند.
ً
و اما دوم :مثل كسى كه شغلش در سفر است اگر حالت او به نحوى است كه اكثر روزها ،يا مثال يـك روز
در ميان براى انجام كار سفر مىكند بايد نمازش را تمام بخواند ،البته بايد دوره كار او بنابر احتياط واجب از
سه ماه كمتر نباشد .طالب و دانشجويان و دانشآموزان هم اگر اكثر روزهـا بـراى درس خوانـدن مسـافرت
مىكنند ،حكم كسى را دارند كه شغلش در سفر است.
كسى كه شغلش سفر كردن است ـ مثل راننده ـ و همچنين كسى كه شغل او در سفر است ،چنانچه در بـين
ً
سفرهاى شغلى ،به يك سفر غير شغلى بروند ـ مثال براى تفريح يا زيارت ـ نماز آنها شكسته است.
و اما سوم :كسى كه نه شغل او سفر كردن است و نه شغل او در سفر ،بايد در سفر نمازهاى خود را شكسته
بخواند ،اگرچه زياد سفر كند( .مگر آن كه سفرش از حضورش در وطن بيشتر باشد كه در ايـن صـورت بـا
شرائط و خصوصياتى نمازش تمام است).
ّ
ّ
ّ
 .5حد ترخص با حد مسافت نبايد اشتباه شود .حد ترخص مقدارى است كه بيان شد و حد مسافت هشت
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ً ّ
اذان شهر را نشنود ،و وقتى اهلشهر را نبيند يقينا بهحد ترخص رسيده است ،ولى بايد
مانعى نباشد.

وطـن
محلى را كه انسان براى اقامت و زندگى خود اختيار كرده وطن اوست ،ولى اگر در
آنجا به دنيا آمده و وطن پدر و مادرش باشد ،اختيار كردن براى زندگى معتبـر نيسـت،

بلكه تا اعراض( )4نكرده وطن اوست.

اقسام
وطن

اصلى :جايى كه انسان به دنيا آمده و وطن پدر و مادرش باشد ،البته صرف تولد
كافى نيست و بايد مقدارى در آن محل زندگى كرده باشد.
اتخاذى :محلى كه انسان براى اقامت و زندگى دائم انتخاب كرده است.
حکمى :جايى كه انسان براى مدت محدودى  -بنابر احتياط واجب حد اقل دو
سال  -براى زندگى انتخاب كرده و مثل وطن در آن زنـدگى مىكنـد .ايـن مكـان
براى او وطن به حساب نمىآيد ولى احكام وطن در آن جارى است.

جايى كه در حكم وطن است
جايى را كه انسان محل زندگى خود قرار داده و مثل كسى كه آنجا وطن اوسـت در
آن جا زندگى مىكند ،كه اگر مسافرتى براى او پيش آيد دوباره به همانجا برمىگـردد ـ


ّ
فرسخ شرعى است .بنابراين اگر كسى قصد دارد كه هشت فرسخ شرعى يا بيشتر سفر كنـد چنانچـه از حـد
ّ
ترخص عبور كند نمازش شكسته مىشود ،ولى اگـر كسـى قصـد هشـت فرسـخ را نـدارد ،هرچنـد از حـد
ترخص عبور نمايد نمازش كامل است.

 . 4اگر انسان احتمال عقاليى ندهد كه در آينده دوباره براى زندگى دائمى به وطن قبلى خود برگردد ،مـىگوينـد آن
شخص از وطن خود اعراض كرده است ،كه در اين صورت اگر به آنجا سفر كند نمازش شكسته است.
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اگرچه قصد نداشته باشد كه هميشه در آنجا بماند ـ وطن او نيست ،ولى احكام وطـن
بر آن جارى مىشود.
اعراض از وطن
اگر به جايى برسد كه وطن او بوده و از آن جا صرف نظر كرده ،حكـم وطـن بـر آن
جارى نيست.
()4

قصد ده روز

مسافرى كه قصد دارد ده روز پشت سر هم در محلى بماند ،يا مىدانـد كـه بـدون
اختيار ده روز در محلى مىماند ،در آن محل بايد نماز را تمام بخواند.
كسى كه تصميم دارد ده روز در محلى بماند ،اگر احتمال بدهد كه براى مانـدن او

مانعى پيدا شود و احتمال او عقاليى( )5باشد ،بايد نماز را شكسته بخواند.
برگشتن از قصد ده روز
سؤا  :اگر ا ىصد ده رو برگردد وظيفۀ او چيسو؟

واا :اگر مسافرى قصد كند ده روز در محلى بماند ،چنانچـه پـيش از خوانـدن
يك نماز چهار ركعتى ادائى از ماندن منصرف شود يا ّ
مردد شود كه در آنجا بماند يا بـه
جاى ديگر برود ،بايد نماز را شكسته بخواند ،ولى اگر بعد از خواندن يك نمـاز چهـار
 .1اگر كسى در بين روز وارد محلى بشود در صورتى قصد ده روز او صحيح است كه بخواهد  504ساعت
در آن محل بماند ،مثال اگر ساعت ده صبح وارد آن محل شده باشد،چنانچه بخواهد تا ده صبح روز يازدهم
بماند ،قصد ده روز او صحيح است .ولى اگر كسى قبل از اذان صبح وارد شهرى بشـود ،اگـر قصـد داشـته
باشد تا غروب روز دهم در آن شهر بماند ،قصد ده روز او صحيح است ،اگـر چـه مانـدن او كمتـر از 504
ساعت مىشود.
 .5يعنى احتمالى كه در نظر مردم مورد اعتنا باشد.
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ركعتى ادائى از ماندن منصرف شود يا ّ
مردد شود ،تا وقتى كه در آنجا هست بايد نمـاز
را تمام بخواند.
ماندن بيشتر از ده روز
مسافرى كه قصد كرده ده روز در محلى بماند ،اگر بيشتر از ده روز در آنجا بماند،
تا وقتى كه مسافرت نكرده بايد نمـازش را تمـام بخوانـد ،و الزم نيسـت دوبـاره قصـد
ماندن ده روز كند.
مسائل متفرقه نماز مسافر
 -4مسافرى كه نمىداند بايد نماز را شكسـته بخوانـد ،اگـر تمـام بخوانـد نمـازش
صحيح است.

ً
 -5كسى كه مىداند مسافر است و بايد نماز را شكسته بخوانـد ،اگـر عمـدا تمـام

بخواند ،نمازش باطل است ،و اگر فراموش كند كه نماز مسافر شكسـته اسـت و تمـام
بخواند ،چنانچه در وقت يادش بيايد بايد اعاده كند ،و اگر بعـد از وقـت يـادش بيايـد
قضا بر او نيست.
 -2اگر مسافرى كه بايد نماز را شكسته بخواند ،نماز ظهر يا عصر يا عشاء او قضـا
شود ،بايد آن را دو ركعتى قضا نمايد ،اگر چه در غير سفر بخواهد قضاى آن را بـه جـا
آورد و اگر از كسى كه مسافر نيست يكى از اين سه نماز قضا شود ،بايد چهـار ركعتـى
قضا نمايد ،اگرچه در سفر بخواهد آن را قضا نمايد.
()4

نماز قضا

كسى كه نماز واجب خود را در وقـت آن نخوانـده بايـد قضـاى آن را بـه جـا آورد.
ً
 .1خواندن نماز قضا وقت خاصى ندارد و انسان مىتواند در هر وقت از شبانه روز نماز قضا بخواند ،مـثال
مى تواند صبح قضاى نماز ظهر را بخواند ،يا شب نماز صبح را قضا نمايد.
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همچنين اگر بعد از وقت نماز بفهمد نمازى را كه خوانده باطل بوده ،بايد قضاى آن را
به جا آورد.

ً
سؤا  :آيا وا ب اسو انسا نىا ىضا شده را فورا بخواند؟

واا :كسى كه نماز قضا دارد بايد در خوانـدن آن كوتـاهى نكنـد ،ولـى واجـب
ً
نيست فورا آن را به جا آورد.
نماز قضا و نماز مستحبى
كسى كه نماز قضا دارد مىتواند نماز مستحبى بخواند.
ترتيب در نماز قضا
سؤا  :آيا نىا هاى ىضا بايد به ورويب خوانده شود؟
واا :در قضاى نمازهاى يوميه ترتيب الزم نيست ،مگر در نمازهايى كه در اداى
آنها ترتيب هست مثل نماز ظهر و عصر ،يا مغرب و عشاء از يك روز ،اگرچه احتيـاط
مستحب در غير اينها نيز مراعات ترتيب است.
سؤا  :آيا م شود نىا ىضاى انسا را شخص ديگرى بخواند؟
واا :تا انسان زنده است اگر چه از قضاى نمازهاى خود عاجز باشـد ،ديگـرى
نمىتواند نمازهاى او را قضا نمايد.
نماز قضا با جماعت
نماز قضا را با جماعت مىشود خواند ،چه نماز امام جماعت ادا باشد يـا قضـا ،و
ً
الزم نيست هر دو يك نماز را بخوانند ،مثال اگر نماز قضاى صبح را بـا نمـاز ظهـر يـا
عصر امام بخواند ،اشكال ندارد.
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نماز قضاى پدر
اگر پدر نمازهاى واجب خود را به جا نياورده باشد ،و مىتوانسته است قضا كنـد ـ
و بنابر احتياط ـ هرچند از روى نافرمانى ترك كرده باشـد ،يـا صـحيح بـهجـا نيـاورده
باشد ،بر پسر بزرگترش واجب است كه بعد از مرگش بـه جـا آورد ،يـا بـراى او اجيـر
بگيرد ،و قضاى نمازهاى مادر بر او واجب نيست هر چند احوط است.
نماز جماعت
اهميت نماز جماعت

ً
مستحب است نمازهاى واجب ،خصوصا نمازهاى يوميه را با جماعت بخوانند ،و

در نماز صبح و عشاء و براى همسايه مسـجد ،و كسـى كـه صـداى اذان را مـىشـنود
بيشتر سفارش شده است ،و همچنين به حسب بعضى از روايات در نماز مغرب.
نماز با جماعت افضل است از نماز فرادا به بيست و چهار درجه و برابر است با بيست
و پنج نماز ،و در بعضى از روايـات قريـب بـه ايـن مضـمون وارد شـده اسـت كـه رسـول
خدا

فرمود« :كسى كه به مسجدى برود به طلب نماز جماعت ،براى او به هر قـدمى

هفتاد هزار حسنه است ،و مثل آن از درجات ،پس اگر بميرد و او بر اين حال باشد خداوند
ِّ
موكل مى كند بر او هفتاد هزار ملك را كه به قبر او بروند و بشارت به او بدهند و در تنهـايى
قبر مونس او باشند واستغفار كنند براى او تا روزى كه مبعوث مىشود».
بىاعتنايى به نماز جماعت
حاضر نشدن به نماز جماعت از روى بى اعتنايى جايز نيست ،و سزاوار نيست كـه
ُ
انسان بدون عذر نماز جماعت را ترك كند.
اگر پدر يا مادر به فرزند خود امر كنند كه نماز را با جماعت بخواند ،در صورتى كه
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ترك آن موجب ايذاء آنها شود ،مخالفت آنها حرام است.
شرايط امام جماعت
امام جماعت بايد بالغ و عاقل و شيعه دوازده امامى و عادل و حالل زاده باشد و قرائـت
نمازش صحيح باشد در صورتى كه اقتدا در دو ركعت اول و دوم باشد و قرائت مـأموم هـم
صحيح باشد ،و همچنين بنابر احتياط واجب در غير اين صـورت ،و نيـز اگـر مـأموم مـرد
است امام او هم بايد مرد باشد ،و امامت زن براى زن در غير نماز ّميت كراهت دارد.
نكته :امامى را كه عادل مىدانسته ،اگر شك كند كه به عدالت خود باقى اسـت يـا
نه ،مىتواند به او اقتدا نمايد.
احكام جماعت
 -4موقعى كه امام جماعت نماز يوميه مىخواند ،هر كدام از نمازهاى يوميه را مى
شود به او اقتدا كرد.
 -5اگر انسان نداند نمازى را كه كسى مىخواند نماز واجب يوميه اسـت يـا نمـاز
مستحب ،نمىتواند به او اقتدا كند.
 -2بعد از تكبير امام ،اگر صف جلو آماده نماز و تكبير گفتن باشـد ،كسـى كـه در
صف بعد ايستاده مىتواند تكبير بگويد ،ولى احتياط مستحب آن است كه صـبر كنـد
تا كسى يا كسانى كه از صف جلو واسطه اتصال او هستند تكبير بگويند.
 -0اگر موقعى كه امام در ركوع است اقتدا كند و به ركوع امام برسـد ،اگرچـه ذكـر
امام تمام شده باشد نماز و جماعتش صحيح است ،و يك ركعت حساب مىشودّ ،اما
اگر به مقدار ركوع خم شود و به ركوع امام نرسد ،نمازش باطل است.
 -2اقوى آن است كه بين جاى سجده مأموم و جاى ايستادن امام بيش از انـدازهاى
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كه به يك قدم بلند طى مىشود فاصله نباشد ،و همچنين است اگر انسـان بـه واسـطه
مأمومى كه جلوى او ايستاده به امام ّمتصل باشد.

 -2مأموم بايد غير از حمد و سوره ،همه چيزهاى نماز را خودش بخواند.
 -2مأموم نبايد تكبيرة االحرام را پيش از امام بگويد ،بلكه احتياط واجب آن اسـت
كه تا تكبير امام تمام نشده تكبير نگويد.
 -2مأموم بايد غير از آنچه در نماز خوانده مىشود ،كارهاى ديگر آن را مانند ركـوع
و سجود با امام يا كمى بعد از امام به جا آورد.
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وظيفۀ امام و ماموم در نماز جماعت
بنابر احتياط واجب ،اگر مأموم يک مرد باشد طرف راست امام بايستد.
امام

مأموم
مرد

و اگر مأموم يک مرد و يک زن يا يک مرد و چند زن باشند ،مرد طرف راسـت امـام
بايستد و بقيه پشت سر امام بايستند.
مأموم

امام

مرد
مأموم

مأموم

مأموم

زن

زن

زن

و اگر چند مرد و يک يا چند زن باشند ،مردها پشـت سـر امـام و زنهـا پشـت سـر
مردها بايستند.
امام
مأموم

مأموم

مأموم

مرد

مرد

مرد

مأموم

مأموم

مأموم

زن

زن

زن
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و اگر يک يا چند زن باشد ،پشت سر امام بايستد.
امام
مأموم

مأموم

مأموم

زن

زن

زن

و در صورتى كه مأموم يک زن باشد ،مستحب است پشت سر در طرف راست امام
طورى بايستد كه جاى سجدهاش محاذى زانو يا قدم امام باشد.
مأموم

امام

زن
نماز آيات
نماز آيات به واسطه چهار چيز واجب مىشود:
(او ) گرفتن خورشيد.
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(دوم) گرفتن ماه

(سوم) زلزله

(چهارم) رعد و برق و بادهاى سـياه و سـرخ و ماننـد اينهـا از آيـات آسـمانى ،در
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صورتى كه بيشتر مردم از آنها بترسند.

نكته :چيزهايى كه نماز آيات براى آنها واجب است ،در هـر جـايى اتفـاق بيفتـد،
فقط مردم همانجا بايد نماز آيات بخوانند ،و بر مردم جاهاى ديگر واجب نيست.
دستور نماز آيات
نماز آيات دو ركعت است و در هر ركعت پنج ركوع دارد.
در نماز آيات ممكن است انسان بعد از نيت و تكبير و خواندن حمد ،آيههاى يـك
سوره را پنج قسمت كند ،و يك آيه يا بيشتر يا كمتر از آن را بخواند و به ركوع رود و سر
بردارد و بدون اينكه حمد بخواند قسمت دوم از همان سوره را بخواند و به ركوع رود ،و
ً
همين طور تا پيش از ركوع پنجم سوره را تمام نمايد .مثال به قصد سـوره «قـل هـو اهّٰلل
احد»،

ُّ َ
اّلل ا َرد

ن ْ
ْ ّ نْ
الور ِرمی
الورمحن
اّلل
ِبِ ِم ِ
ِ
ِ

بگويد و به ركوع رود ،بعد بايستد و بگويـد:

دوباره به ركوع رود و بعد از ركوع بايستد و بگويد:

رود و بايستد و بگويد

َ َ ْ َ ُ َ ْ
ْ ي ِلود َو ْ ْولود

َ ُّ ن ُ
الص َومد
اّلل

ُ ْ ُ
قول َ َون

باز به ركوع

و به ركوع برود ،و سر بردارد و بگويد:

َ
َو ْ
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َُ ُ ُ ًَ
ُ
َيكن ل كَونا ا َرود

و بعد از آن به ركوع پنجم رود و بعـد از سـر برداشـتن دو سـجده

كند ،و ركعت دوم را هم مثل ركعت اول به جا آورد و بعد از سجده دوم تشهد بخواند و
نماز را سالم دهد.
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اح كام روزه

روزه آن است كه انسان از اذان صبح تا مغرب ،از چيزهايى كه بعد بيان مىشود بـه
قصد قربت و با اخالص خوددارى نمايد.
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ّنيت
الزم نيست انسان نيت روزه را از قلب خود بگذارند ،يا مثال بگويد فـردا روزه مـى
گيرم ،بلكه همين قدر كه بنا داشته باشد به قصد قربت و با اخـالص از اذان صـبح تـا
مغرب كارى كه روزه را باطل مىكند انجام ندهد كافيست ،و بـراى آن كـه يقـين كنـد
ّ
تمام اين مدت را روزه بوده ،بايد مقدارى پـيش از اذان صـبح و مقـدارى هـم بعـد از
مغرب از انجام كارى كه روزه را باطل مىكند خوددارى نمايد.
وقت نيت
سؤا  :وىو نيو رو ه ماه رمضا چه وىت اسو؟
واا :انسان مىتواند در هر شب از ماه رمضان براى روزه فرداى آن نيت كنـد ،و
همچنين مىتواند شب اول ماه نيت روزه همه ماه را بنمايد و تجديد نيت هر شب الزم
نيست و بقاى همان نيت كفايت مىكند.
وقت نيت روزه ماه رمضان در شب اول ،از اول شب است تا اذان صبح ،و در غيـر
ً
شب اول مىشود قبل از اول شب هم نيت كرد ،مثال عصر روز قبل نيت داشـته باشـد
ً
كه فردا را روزه بگيرد قربة الى اهّٰلل ،و بر اين نيت باقى باشد اگرچه تا بعد از اذان صـبح
خوابش ببرد.
وقت نيت روزۀ مستحبى
وقت نيت روزه مستحبى ،از اول شب است تا موقعى كه به انـدازه نيـت كـردن بـه
استتار قرص( )4وقت مانده باشد.

وقت نيت روزۀ قضا
ً
اگر براى روزه واجب غير معينى ـ مثل روزه كفاره و روزۀ قضا ـ عمدا تا نزديك ظهر
 .4يعنى قرص خورشيد پنهان شود ،و منظور هنگام غروب است.
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()4

نيت نكند ،اشكال ندارد.
ّ
روزۀ يوم الشک
روزى را كه انسان شك دارد آخر شعبان است يا اول مـاه رمضـان ،واجـب نيسـت
روزه بگيرد.
رو ه بر سته
ىسم اسو:

وا ب مظين ،مث رو ه ماه رمضا اه مهلو نيو آ وا ىب ا اذا صبا اسو.
وا ب غير مظين ،مث رو ة ىضا اه مهلتو نيتو آ وتا ىبت ا اذا ظهتر
اسو ،مگر در رو ه استيجارى اه بايد بنابر احتياط وا ب وتا ىبت ا اذا
صبا ّنيو اند.
مستحب  ،اه مهلو نيو آ وا ىب ا غروا اسو.

چيزهايى كه روزه را باطل مىكند
ُ
نه چيز روزه را باطل مىكند ،هر چند بطالن در بعضى آنها بنابر احتياط است:
(او ) خوردن و آشاميدن

ً
اگر روزهدار با التفات به اين كه روزه دارد عمدا چيزى بخـورد يـا بياشـامد ،روزه او
باطل مىشود.
 .4بنابراين اگر مبطلى به جا نياورده تا قبل از ظهر مىتوان براى روزۀ قضا نيت كرد.
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ً
اگر روزهدار سهوا چيزى بخورد يا بياشامد ،روزهاش باطل نمىشود.

()4

روزه و ضعف
سؤا  :آيا انسا م وواند به خاطر ضظف رو ه را بخورد؟
واا :انسان نمىتواند براى ضعف روزه را بخورد ،ولى اگر ضعف به قدرى باشد
كه براى روزهدار ُعرفا قابل ّ
تحمل نباشد ،خوردن روزه اشكال ندارد.
()5

(دوم) جماع

()2

(سوم) استمناء

(چهارم) دروغ بستن به خدا و پيغمبر
(پنجم) رساندن غبار به حلق
(ششم) فرو بردن سر در آب
(هفتم) باقى ماندن بر جنابت و حيض و نفاس تا اذان صبح
()0

(هشتم) اماله كردن
()2

(نهم) قى كردن

ً
ً
هرگاه روزهدار عمدا قى كند روزهاش باطل مىشود ،ولى اگر سهوا يا بى اختيار قـى

كند اشكال ندارد.

 .4چه روزه واجب معين باشد ،چه روزه قضا و چه روزه مستحبى.
 .5عمل زناشوئى.
 .2خودارضائى كه منى خارج شود.
 .0استعمال كردن دارو و امثال آن كه مايع باشد از راه مقعد.
 .2يعنى استفراغ كردن.
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كفاره روزه
كفاره( )4افطار روزه ماه رمضان اين اسـت كـه يـك بنـده آزاد كنـد ،يـا دو مـاه روزه
بگيرد ،يا شصت فقير را سير كند ،يا به هر كدام يك ُمد طعام ،يعنى گندم يا آرد يا نـان
يا خرما و مانند اينها بدهد.
كفارۀ جمع
سؤا اگر رو هدار به چيز حرام رو هاش را باطت انتد چته افتارهاى بتر او
وا ب م شود؟
واا :اگر به چيز حرامى روزه خود را باطل كند بنابر احتياط كفـاره جمـع بـر او
واجب مى شود ،يعنى بايد يك بنده آزاد كند و دو ماه روزه بگيرد و شصت فقير را سـير
كند ،يا به هر كدام آنها يك ُمد طعام بدهد.
كفاره باطل كردن روزه قضا
ً
كسى كه قضاى روزه ماه رمضان را گرفته ،اگر بعد از ظهر عمـدا كـارى كـه روزه را
باطل مىكند انجام دهد ،بايد به ده فقير هر كدام يك ُمد طعام بدهد ،و اگر نمىتوانـد
بايد سه روز روزه بگيرد و احوط آن است كه پى در پى باشد.

ً
نكته :انسان نبايد در به جا آوردن كفاره كوتاهى كنـد ،ولـى الزم نيسـت فـورا آن را

انجام دهد(.)5

ً
 .4اگر كسى روزه خود را عمدا با كار حاللى باطل كند بايد كفاره آن را بهجا آورد.
 .5چند نكته در مورد كفاره:
ً
ّ
ّ
(اول) هر ُمد طعام تقريبا  224گرم است.
(دوم) كفاره بايد به صورت جنس به فقير داده شود (گندم يا آرد يا نان يا خرما و مانند اينها) و اگر كسى پول
آن را به فقير بدهد كفاره حساب نمىشود.
(سوم) اگر بخواهد به شصت فقير طعام بدهد بايد به هر نفر  224گرم طعام بدهد كه مجموع آن مـىشـود
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روزه قضا
در قضاى روزه ماه رمضان انسان مىتواند پيش از ظهر روزه خـود را باطـل نمايـد،
ولى اگر وقت قضا تنگ باشد( )4ـ بنابر احتياط واجب ـ نمىتواند باطل نمايد.

فديۀ تأخير
سؤا  :در چه صورو فديۀ وأخير وا ب م شود؟
واا :اگر در ماه رمضان به واسطه عذرى روزه نگيرد ،و بعد از ماه رمضان عـذر
ً
او برطرف شود ،و تا ماه رمضان سال آينده عمدا قضاى روزه را نگيرد ،بايد روزه را قضا
كند ،و براى هر روز يك ُمد طعام به فقير بدهد(.)5
اگر قضاى روزه ماه رمضان را چند سال تأخير بيندازد بايد قضا را بگيرد و از جهت
ّ
تأخير در سال اول براى هر روز يك ُمد طعام به فقير بدهد ،و ّاما از جهت تأخير سـال
بعدى چيزى بر او واجب نيست.
وظيفۀ مريض
سؤا  :اس هىيشه مريض اسو وظيفۀ او نسبو به رو ه چيسو؟
واا :اگر به واسطه مرضى روزه ماه رمضان را نگيرد ،و مرض او تا مـاه رمضـان
سال بعد طول بكشد ،قضاى روزههايى را كه نگرفته بر او واجب نيسـت ،و بايـد بـراى
هر روز يك مد طعام به فقير بدهد.

ّ
كسى كه بايد براى هر روز يك ُمد طعام به فقير بدهد ،مىتواند كفـاره چنـد روز را

به يك فقير بدهد.


 02كيلوگرم ،و نمىتواند همه را به يك فقير بدهد.
 .4مثال پنج روزه قضا دارد و فقط پنج روز به ماه رمضان باقى مانده است.
 .5به اين ُمد طعام كفاره تأخير مىگويند.
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نكته :بعد از مرگ پدر ،پسر بزرگتر بايد قضاى روزه او را بهجا آورد.
روزه مسافر
مسافرى كه بايدنمازهاى چهـار ركعتـى را در سـفر دو ركعـت بخوانـد ،نبايـد روزه
بگيرد ،و مسافرى كه نمازش را تمام مىخواند ـ مثل كسى كه شغلش مسافرت يا سفر
او سفر معصيت است ـ بايد در سفر روزه بگيرد.
حكم مسافرت در ماه رمضان
مسافرت در ماه رمضان اشكال ندارد ،ولى مكروه است.
سؤا  :حكم رو ۀ اس اه در سفر رو ه گرفته اسو چيسو؟
واا :كسى كه نمىداند روزه مسافر باطل است ،اگـر در سـفر روزه بگيـرد و در
بين روز مسأله را بفهمد ،روزهاش باطـل مـىشـود ،و اگـر تـا مغـرب نفهمـد روزهاش
صحيح است.
سؤا  :در چه وىت ا رو اگر انسا مسافرت اند رو هاش باط م شود؟
واا :اگر روزهدار بعد از ظهر مسافرت نمايد ،بايد روزه خود را تمام كند ،و اگـر
ّ
پيش از ظهر مسافرت كند ،وقتى به حد ترخص برسد روزهاش باطل مىشود(.)4

 .4بنابراين نبايد تا قبل از اينكه به حد ترخص برسد كارى كه روزه را باطل مىكند انجام بدهد.
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ح خم
ا كام س

در هفت چيز خمس واجب مىشود كه فقط احكام يك مـورد آن كـه بيشـتر مـورد
نياز است بيان مىشود ،و آن مورد ،منفعت كسب است.
 -4منفعت كسب
 -5معدن
 -2گنج
 -0مال حالل مخلوط به حرام
خمس
 -2جواهرى كه با غواصى به دست مىآيد
 -2غنيمت جنگ
 -2زمينى كه كافر ذمى از مسلمان بخرد
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منفعت كسب
ً
هرگاه انسان از تجارت يا صنعت يا كسبهاى ديگر مالى به دست آورد ،اگرچه مثال
ُ
اجرت به جا آوردن نماز و روزه ّميتى باشد ،چنانچه از مخارج سـال خـود و عيـاالتش
زياد بيايد ،بايد خمس ـ يعنى پنج يك ـ آن را بدهد.
خمس هديه
سؤا  :آيا هديه هم خىس دارد؟

ً
واا :اگر از غير كسب مـالى بـه دسـت آورد ،مـثال چيـزى بـه او ببخشـند ،در

صورتى كه آن بخشيده شده قدر و قيمت معتنابهى( )4نزد مردم داشته باشد و از مخارج
سالش زياد بيايد ،خمس آن را بايد بدهد.
ذخيره به خاطر قناعت
اگر به واسطه قناعت كردن چيزى از مخارج سال انسان زياد بيايد ،بايد خمس آن را بدهد.
مواردى كه خمس ندارد
آنچه از منافع كسب در بين سال به مصرف خوراك و پوشاك و اثاثيه و خريد منزل و
ازدواج فرزند و جهيزيه دختر و زيارت و مانند اينها از امـورى كـه از مخـارج آن سـال
حساب مىشود مىرسد ـ در صـورتى كـه از شـأن او زيـاد نباشـد ـ خمـس نـدارد .و
همچنين مالى را كه انسان به مصرف نذر و كفـاره مـىرسـاند ،جـزء مخـارج سـاليانه
است ،و نيز مالى را كه به كسى مىبخشد يا جايزه مىدهد ـ در صورتى كـه از شـأن او
زياد نباشد ـ از مخارج ساليانه حساب مىشود.
سؤا  :آيا خىس هر ماع را بايد ا خود آ ما بدهند يا اينكه م شود ا ما
ديگر داد يا پو آ را حساا انند و بدهند؟
 .4يعنى قيمت قابل توجهى داشته باشد.
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واا :انسان مىتواند خمس هر چيز را از همان چيز بدهد ،يا بـه مقـدار قيمـت
خمسى كه بدهكار است پول رايج بدهد ،و بنابر احتياط واجـب از چيـز ديگـر ندهـد
()4

مگر با اذن حاكم شرع.

سؤا  :وصرف در ماع اه به آ خىس وظلق گرفته چه حكى دارد؟
واا :كسى كه خمس به مال او تعلق گرفت و سال بر او گذشت ،تا خمس آن را
نداده است نمىتواند در آن مال ّ
تصرف كند ،اگرچه قصد دادن خمس را داشته باشـد،
مگر با اذن حاكم شرع.
سؤا  :آيا اموا بچۀ ناباعغ خىس دارد؟
واا :اگر بچه صغير سرمايهاى داشته باشد و از آن منافعى به دست آيد ،خمـس
به آن تعلق مىگيرد ،و بر ّ
ولى است كه خمس آن را بدهد ،و اگر نداد آن صغير بعـد از
()5

بلوغ بايد بپردازد.

 .4يعنى مجتهد جامع شرايط.
 .5يعنى پدر يا پدر بزرگ پدرى.
نكته :در بحد خمس الزم است چند مطلب روشن شود:
مطلب او  :پرداخت خمس بر چه كسانى واجب است؟ مطلب دوم :به چه چيزى خمس تعلق مىگيرد؟
مطلب سوم :سال خمسى مطلب چهارم :مصرف خمس
و اما مطلب اول :پرداخت خمس بر هر كسى كه درآمدى داشته باشد و آن درآمد از مخارج ساليانهاش زياد
بيايد واجب مىشود ،و در اين مسأله فرقى بين زن و مرد و متأهل و مجرد و شـاغل و بيكـار و فقيـر و غنـى
نيست.
مطلب دوم :خمس به هر مالى كه انسان به دست آورد و از مخارج ساليانهاش زياد بيايد تعلق مىگيرد و بـه
سرمايه و ابزار كار و محل كار خمس تعلق مىگيرد حتى اگر زندگى شخص و خانواده او وابسته به آن باشد
باز هم بنابر احتياط واجب بايد خمس آن را بپردازد.
و اما چيزهايى كه خمس به آنها تعلق نمىگيرد عبارتند از:
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4ـ مؤونه زندگى :آنچه از درآمد بين سال صرف موارد زير مى شود جزء مؤونه سال حساب شده و خمس ندارد:

* خوراك

* پوشاك

* مسكن

* وسيلۀ سوارى مورد نياز

* اثاثيه

* ازدواج

* جهيزيه

* زيارت

* نذر

* كفاره

* هديه

* جايزه و مانند اينها.
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البته بايد توجه داشت كه وقتى اين موارد خمس ندارد كه به اندازه شأن انسان باشد .بنـابراين اگـر كسـى در
شأن او يك منزل با قيمت متعارف است ،اگر با درآمد بين سال منزلى تهيه كند كـه از شـأن او بيشـتر اسـت
بايد خمس مازاد بر شأنش را بپردازد.
5ـ ارث ،مگر ارثى باشد كه انسان انتظار آن را ندارد يا از قبل به مال ميت خمـس تعلـق گرفتـه و پرداخـت
نكرده باشد.
2ـ َمهر
0ـ هديهاى كه به انسان مىدهند ولى قيمت آن مورد اعتنا نباشد.
ً
2ـ ديه اعضا بدن ،مثال اگر دست كسى را قطع كنند ،ديهاى كه بابت آن مىگيرد خمس ندارد ،ولى ديه فوت
بنابر احتياط واجب درآمد سال است كه اگر صرف در مؤونه همان سال نشود خمس دارد.
مطلب سوم :سال خمسى
اگر كسى كه شغل و درآمد مستمرى ندارد مالى به دست آورد ،چنانچه دوازده ماه از آن بگذرد و در مخـارج
زندگى او مصرف نشود خمس به آن تعلق مىگيرد .بنابراين سـال خمسـى بـراى كسـى كـه شـغل و درآمـد
مستمرى ندارد يعنى گذشتن دوازده ماه از حصول درآمد ،يعنى براى هر مالى كه به دست مىآورد مىتوانـد
يك سال جداگانه قرار مىدهد و الزم نيست خمس اموالش را در يك روز محاسبه كند.
ولى كسانى كه شغل و درآمد مستمرى دارند بعد از گذشتن دوازده ماه از اولين درآمد ،سال خمسى آنها فـرا
مىرسد و آن روز به عنوان سر سال خمسى براى همه اموال آنها حساب مىشود ،يعنى بايد همه اموالى كـه
تا آن روز در مخارج زندگى مصرف نشده است را محاسبه كنند ،و نمىتوانند براى هـر درآمـدى يـك سـال
ً
جداگانه قرار بدهند .مثال كارمند روز ّاول شروع به كار ابتداى سال خمسى اوست.
مطلب چهارم :مصرف خمس
خمسى كه به مال انسان تعلق مىگيرد دو قسمت مىشود كه يك قسمت آن سهم امـام زمـان
قسمت ديگر سهم سادات فقير ،و سهم امام زمان

اسـت و

را بايد در اين زمان به مجتهد جامع الشرائط بدهند و

بنابر احتياط واجب به اعلم بدهند و سهم سادات را يا به مرجع تقليد بدهند يا اگر مىخواهند خودشـان بـه
مصرف سادات فقير برسانند بنابر احتياط واجب از مرجع تقليد اجازه بگيرند.
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اح كام زكات

ُ
زكات در نه چيز واجب است( :او ) گندم( ،دوم) جو( ،سوم) خرما( ،چهارم)
كشمش( ،پنجم) طال( ،ششم) نقره( ،هفتم) شتر( ،هشتم) گاو( ،نهم) گوسفند ،و
ُ
اگر كسى مالك يكى از نه چيز باشد ،با شرايطى ،بايد مقدارى كه معين شده بـه يكـى
از مصرفهايى كه دستور دادهاند برساند.

زكات در صورتى واجب مىشود كه مال به مقدار نصاب برسد(.)4

ً
 .4نصاب گندم و جو و خرما و كشمش تقريبا  202كيلوگرم مىباشد.
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مقدار زكات
اگر گندم و جو و خرما و انگور از آب باران يا نهر مشروب شـود ،يـا از رطوبـت
()4

زمين استفاده كند ،زكات آن ده يك است ،و اگر بادلو و مانند آن آبيارى شود زكـات آن
بيست يك است.

موارد مصرف زكات
زكات در هشت مورد صرف مىشود كه بعضى از آنها عبارتند از:
(او ) فقير
(دوم) مسكين

()5

(سوم) فى سبيل اهّٰلل
(چهارم) ُ
ابن السبيل ،يعنى مسافرى كه در سفر درمانده شده.
زكات فطره
كسى كه موقع غروب شب عيد فطر بالغ و عاقل است و فقير و بنده كسى نيسـت،
ّ
به اين معنى كه ماه رمضان را ـ اگر چه به يك آن تا تحقق غروب ـ با ايـن شـرايط درك
 .4اگر انگ ور به مقدارى باشد كه چنانچه كشمش بشود به حد نصاب مىرسد ،بايد زكات آن را بدهند.
 .5بنابر احتياط واجب اگر فقير در محل باشد نمىتوان زكات را در اين مورد مصرف كرد.
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ً
كند ،بايد براى خودش و كسانى كه نانخور او هستند ،هر نفرى يك صاع ـ كـه تقريبـا
سه كيلوگرم است ـ گندم يا آرد يا خرما يا كشمش يا بـرنج و ماننـد اينهـا بـه مسـتحق
بدهد ،و بنابر احتياط واجب غذاى معمول محلش باشد ،و اگر پول يكى از اينها را هم
بدهد كافيست.
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اح كام امر هب معروف و نهى از منكر

ّ
از بزرگترين واجبات بر مكلفين امر به معروف و نهى از منكر است.
خداوند متعال مىفرمايد:

ْ ُْ َ
ََْ َ َ
َوينه ْنَ عون اِلنكور
ِ
ِ

ْ
َ ُْ ُ َ َ ُْْ
ُ
َ ُ ُ َ
ناِ َب ْه ُض ُه ْم َا ْول َي ُاء َب ْ
وَ ب ْاِل َ ْه ُ
وف
ر
ر
م
أ
ي
ض
ه
م
ؤ
ؤمننَ و اِل ِ
واِل ِ
ِ
ِ
ِ

( )4(،و مردان و زنان مؤمن ،بعضى از ايشان دوستان بعضى ديگر

هستند ،امر مىكنند به معروف و نهى مىكنند از منكر).

الهيـهّ ،
امر به معروف و نهى از منكر راه انبيـاى خداسـت ،و بـه ايـن فريضـه ّ
بقيـه
مقررات دين اجرا مىشود ،و كسب و كار حاللّ ،
فرايض و ّ
وامنيت جان و عرض و مال
ّ
مردم حفظ ،و ّ
حق به حقدار مىرسد ،و زمـين از لـوث منكـرات و بـديها تطهيـر و بـه
معروف و خوبيها آباد مىشود.
و به روايتى از امام ششم

اكتفا مىشود كه فرمود« :رسول خـدا

فرمـود:

چگونه است حال شما ،زمانى كه زنان شما فاسد ،و جوانان شما فاسق شوند ،و حـال
آن كه امر به معروف و نهى از منكر نكردهايد؟
گفته شد :چنان خواهد شد يا رسول اهّٰلل؟
 .4سوره توبه ،آيه .24
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فرمود :بلى ،و بدتر از آن هم خواهد شد ،چگونه است حال شما ،زمـانى كـه امـر
كنيد به منكر ،و نهى كنيد از معروف؟
گفته شد :يا رسول اهّٰلل چنان خواهد شد؟
فرمود :بلى ،و بدتر از آن هم خواهد شد ،چگونه است حال شما زمانى كه معروف
را منكر و منكر را معروف ببينيد!»
امر به معروف و نهى از منكر با شرايطى كه بيان مىشود ،واجب كفايى اسـت ،بـه
اين معنى كه اگر به مقدار كافى كسانى اين وظيفه را انجـام دادنـد از ديگـران تكليـف
ساقط مىشود ،و گرنه همه گناهكارند.
شرايط امر به معروف و نهى از منكر
وجوب امر به معروف و نهى از منكر مشروط به شرايطى است:
ّ
(او ) آن كه امر كننده به معروف و نهى كننده از منكر ،عالم بـه معـروف و منكـر
ّ
باشد ،پس جاهل به معروف و منكر نبايد متصدى امر و نهى شود ،و امر و نهى جاهل
به معروف و منكر ،خود منكرى است كه بايد از آن نهى شود.
(دوم) آن كه احتمال تأثير بدهد ،و اگر بداند تارك معروف و فاعل منكر ،به امـر و
نهى ترتيب اثر نمىدهد ،واجب نيست.
(سوم) آن كه تارك معروف ،و فاعل منكر ،از ترك و فعل منصرف نباشد ،ولى اگـر
برايش انصراف حاصل شده باشد ،يا احتمال انصراف باشد ،واجب نيست.
(چهارم) آن كه در ترك معروف و فعل منكر معذور نباشد ،و معذور مثل آن اسـت
ّ
كه مقلد كسى باشد كه آن فعل را واجب يا حرام نمىداند ،هر چند به حسب اجتهاد يا
تقليد آمر يا ناهى ـامر كننده و نهى كننده ـ واجب و حرام باشد.
(پنجم) آن كه اگر نداند امر و نهى او تأثير مىكند ،ضررى ـ از امر و نهـى او ـ بـر
جان يا عرض يا مال مسلمانى وارد نشود ،و اگر بداند تأثير مىكند ،بايد ّ
اهم و مهـم را
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مالحظه نمايد ،پس چنانچه امر به معروف و نهـى از منكـر ـ از جهـت ّ
اهميـت فعـل
ً
شرعا ّ
اهم از آن ضرر باشد ،وجـوب امـر بـه معـروف و نهـى از
معروف و ترك منكر ـ
منكر ساقط نمىشود.
شک در شرايط
ّ
هرگاه شرايط وجوب امر به معـروف و نهـى از منكـر ،بـراى مكلـف ـ بـه علـم يـا
اطمينان ـ ثابت شد ،امر به معروف و نهى از منكر واجب مىشود ،و اگر وجـود يكـى
از شرايط مشكوك باشد واجب نيست.
اگر تارك معروف و فاعل منكر ّادعا كند كه در ترك و فعل عذر شـرعى دارد ،امـر و
نهى واجب نيست.
بر هر مسلمانى واجب است از بدعت گذاران در دين ،و كسانى كه موجب افسـاد
ّ
در دين و تزلزل عقايد حقه هستند ،اظهار برائت و بيزارى كنـد ،و ديگـران را از فتنـه و
فساد آنان بر حذر دارد.
حرمت ّ
تجسس

ّ
سركشى كردن به خانه ديگران و تج ّسس براى اطالع از ترك معـروف و فعـل منكـر

جايز نيست.
سختى شديد
امر به معروف و نهى از منكر ،در مواردى كه براى امر كننده و نهى كننـده موجـب
ّ
مشقت غير قابل ّ
تحمل از نظر عرف باشد ،واجب نيست ،مگر در امـورى كـه
حرج و
ّ
ّ
اهميت آنها در شرع مقدس به مرتبهاى باشد كه تكليف به آنها بـه واسـطه حـرج رفـع
نشود ،مانند حفظ دين و نفوس مسلمين.
وظيفۀ انسان در مقابل خانوادهاش
ّ
بر هر مكلفى به مقتضاى فرمان خداوند متعال

َََّ ن
َ ُ ُ َْ ُ ُ
يأّيا الذي َن ءامننا ق ْنا اَْ َسك ْم
ِ

 .......................................................................... 210احکام جوانان
ْ
َ َ ْ ُ ْ ً َ ُ ُ َ ّ ُ َ ل َحج َ ُ
واَليكم ااضا وقندَا الناس وا ِ اضَ
ِ

()4

(اى كسانى كه ايمان آوردهايد ،نگهداريد خود
ّ
را و اهل خود را از آتشى كه آتش افروز آن مردم و سنگ است) ،واجب موكد است كه
اهل خود را امر به معروف و نهى از منكر كند ،و به آنچه خود را به آن امر مىكند ،آنان

را امر كند ،و از آنچه خود را نهى مىكند ،آنان را نهى نمايد.
مراحل امر به معروف و نهى از منكر
ّ
بر هر مكلفى واجب است كه به قلب خود ،از منكر كراهت داشته باشـد ،هرچنـد
نتواند از آن جلوگيرى نمايد.

و در مقام امر به معروف و نهى از منكرّ ،اول به اظهار كراهت قلبـى ،هـر چنـد بـه

ترك معاشرت با تارك معروف و فاعل منكر ،و به وسيله زبان به موعظـه و نصـيحت ،و
بيان ثواب معروف و عذاب منكر ،او را وادار به معروف نمايد ،و از منكر باز دارد.
ّ
و اگر اين دو اثر نكرد ،و جلوگيرى متوقف بر زدن بود ،بايـد بـه گونـهاى باشـد كـه
ً
موجب ديه و قصاص نشود ،وگرنه ،چنانچه ـ مثال ـ موجب جراحتى شود ،در صورتى
كه به عمد باشد ،مجروح مىتواند قصاص كند و اگر از روى خطا باشد ،مىتواند ديـه
بگيرد.
وظيفۀ آمر به معروف و ناهى از منكر
وظيفه آمر به معروف و ناهى از منكر آن است كه در امر به معروف و نهى از منكـر
ّ
غرض شارع مقدس را ـ كه ارشاد گمراه و اصالح فاسد است ـ در نظر داشته باشـد ،و
اين ّ
مهم حاصل نمىشود ،مگر به آن كه مبتال به گناه را مانند عضو فاسـد پيكـر خـود
بداند ،و همچنان كه به عالج پاره تن خود مىپردازد ،به معالجه مبتاليان بـه مفاسـد و
امراض روحى بپردازد ،و آمر به معروف و ناهى از منكر نبايد غفلت كند كـه شـايد در
 .4سوره تحريم ،آيه .2
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صحيفه عمل آن گناهكار حسنهاى باشد كه خدا او را به آن ببخشـد ،و در دفتـر عمـل
خودش سيئهاى (گناهى) باشد كه او را به آن مؤاخذه كند.
ّ
مستحب است.
نكته :امر به معروف در مستحبات
بعضى از گناهان كبيره
هرچند هر گناهى بزرگ است ـ چون عظمت و جالل و كبرياى خداونـد ،محـدود
ّ
معصـيت خداونـد
به حدى نيست ،پس نافرمانى خداوند متعال هم با توجه به اين كه
ِ
ّ
على عظيم است ،بزرگ است ،و روايت شده« :نظر نكن به آنچه معصيت كردى ،بلكه
ببين چه كسى را معصيت كردى » ـ ولى در مقايسه گناهان به يكديگر ،بعضى بزرگتـر
و عذاب آن شديدتر است ،و بر برخى از گناهان به طور صـريح يـا ضـمنى ،تهديـد و
وعيد به عذاب و آتش شده ،و يا در روايات وارده از اهـل بيـت عصـمت
تعبير به كبيره شده است ،و به مقتضاى آيه كريمه

ُ
َ ْ ُ ْ َ
ئاتك ْم
عنكم سي ِ

از آنهـا

َ
َ
َ َُْ َ َ ْ ُُ َ
ْ َْ
ِاَ تجُ ِن ُبونا ك َب ِوار َر موا تنه ْونَ عنو اكَ ْور

(( )4اگر دورى كنيد از گناهان كبيرهاى كه نهى شدهايـد از آن ،مـى

پوشانيم از شما بديها و سيئات شما را) اجتناب از آنها موجب آمـرزش گناهـان ديگـر

است.
و بعضى از فقهاء (اعلى اهّٰلل مقامهم) آنها را تا هفتاد و بعضى بيشـتر از آن شـمرده
اند ،و قسمتى از آنها كه بيشتر مورد ابتالست ذكر مىشود:
 4ـ شرك و كفر به خداوند متعال ،كه با هيچ گناه كبيرهاى قابل قياس نيست.
 5ـ يأس و نا اميدى از َروح و رحمت خداوند متعال.
 2ـ قسم دروغ به خداوند متعال.
 .4سوره نساء ،آيه .24
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 0ـ انكار آنچه خداوند نازل فرموده است.
 2ـ دروغ بستن به خدا و رسول

و اوصيا.

 2ـ اصرار بر گناهان صغيره.

 2ـ ترك عمدى نماز و ساير واجبات ّ
الهيه.
 2ـ اشتغال به لهو ،مانند غنا و تار زدن.
 2ـ اسراف.
 44ـ شرب خمر.
 44ـ غنا.

 45ـ عقوق والدين ّ
(اذيت و بدرفتارى با پدر و مادر).
 42ـ زنا.
 40ـ دزدى.
 42ـ ربا.
 42ـ كم فروشى.
ّ
()4
 42ـ غش مسلمين.
 42ـ ناسزا گفتن به مؤمن و اهانت به مؤمن و ذليل كردن او.
 42ـ بهتان بر مؤمن (تهمت زدن به مؤمن).
عيب مستور و پوشـيده مـؤمن ،در غيـاب او اسـت ،چـه آن
 54ـ غيبت ،و آن ذكر ِ

عيب را به گفتار بيان كند ،يا به رفتار بفهمانـد ،هرچنـد در اظهـار عيـب مـؤمن قصـد
اهانت و هتك ّ
حيثيت نداشته باشد و اگر به قصد اهانت ،عيب مؤمن را اظهار نمايـد،
دو گناه مرتكب شده است.
 .4مثل اين كه در شير آب بريزد و به مردم بفروشد.
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اح كام خريد و فروش

كسى كه مال ندارد و مخارجى بر او واجب اسـت ـ مثـل خـرج زن و بچـه ـ بايـد
كسب كند ،و براى كارهاى مستحب ،مانند وسـعت دادن بـه عيـاالت و دسـتگيرى از
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فقرا ،كسب كردن مستحب است.
خريد و فروش حرام
 -4معامله مشروبات مسكر حرام و باطل است.

 -5خريد و فروش آالت لهو مثل تار و ساز حرام است(.)4

 -2معامله چيزى كه منافع معمولى آن فقط كار حرام باشد ـ مانند اسـباب قمـار ـ
باطل و حرام است.

 -0معاملهاى كه در آن ربا باشد باطل و حرام است.
شرايط فروشنده و خريدار
براى فروشنده و خريدار چند چيز شرط است:
 .4و همچنين باطل است.
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(او ) آن كه بالغ باشند.
(دوم) آن كه عاقل باشند.
(سوم) آن كه سفيه نباشد ،يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند.
(چهارم) آن كه كسى آنها را اكراه( )4به ناحق نكرده باشد.

(ششم) آن كه جنس و عوضى را كه مىدهند مالك باشند.
شرايط جنس وعوض آن
جنسى را كه مىفروشند و چيزى را كه عوض آن مىگيرند پنج شرط دارد:
(او ) آن كه مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره و مانند اينها معلوم باشد.

(دوم) آن كه بتوانند آن را تحويل دهند.
 .4به زور وادار كردن.
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(سوم) خصوصياتى كه در جنس و عوض است و به واسطه آن قيمت اختالف پيدا
مىكند ،معين نمايند.

(چهارم) آن كه ِملك ِطلق( )4باشد ،پـس مـالى كـه وقـف شـده فـروش آن جـايز

نيست.

(پنجم) خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را.
نكته :قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مكروه است ،و اگر دروغ باشد حرام
است.

 .4آزاد.
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اح كام ازدواج

به واسطه عقد ازدواج زن و مرد به يكديگر حالل مىشوند ،و آن بر دو قسم اسـت:
دائم و غير دائم.
حكم ازدواج
سؤا  :آيا ا دواج ارد وا ب اسو يا مستحب؟
ُ
واا :كسى كه به واسطه نداشتن زن به حرام مىافتد ،واجب است زن بگيرد.
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احكام و شرايط عقد
 -4در زناشويى ـ چه دائم و چه غير دائم ـ بايد صيغه خوانده شـود ،و تنهـا راضـى
بودن زن و مرد كافى نيست.
صيغۀ عقد
صيغه عقد را مىتوانند خود زن و مرد بخوانند يا ديگرى را وكيل كنند كـه از طـرف
آنان بخواند.
سؤا  :آيا صيغه عقد بايد عرب باشد؟
واا :بنابر احتياط واجب صيغه عقد بايد به عربى صحيح خوانده شود.
 -5زن و مرد بايد به ازدواج راضى باشند.
اجازۀ پدر
سؤا  :آيا دختر بايد با ا ا ۀ پدرش ا دواج اند؟
ّ
واا :دخترى كه به حد بلوغ رسيده و رشـيده اسـت ـ يعنـى مصـلحت خـود را
تشخيص مىدهد ـ اگر بخواهد شوهر كنـد ،چنانچـه بـاكره( )4باشـد ــ بنـابر احتيـاط
ّ
واجب ـ بايد از پدر يا جد پدرى خود اجازه بگيرد ،و اجازه مادر و برادر الزم نيست.

احكام نگاه كردن

ّ
نگاه كردن مرد به بدن و موى زن نامحرم ـ چه با قصد لذت و چه بـدون آن ،و چـه
 .4يعنى دخترى كه قبال عروسى نكرده و دوشيزه باشد.
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با ترس وقوع در حرام و چه بدون آن ـ حرام است ،و نگاه كردن به صـورت و دسـتهاى
ّ
او اگر به قصد لذت باشد يا ترس وقوع در حرام داشته باشد ،حرام است.
ّ
متشـرعه و
نگاه كردن زن به بدن مرد نامحرم حرام است مگر به جاهايى كـه سـيره
متدينين بر پوشاندن آن نيست ،مانند سر و صورت و گردن و دستها و سـاق پاهـا ،كـه
ّ
نگاه كردن زن به اين مواضع بدون قصد لذت و ترس وقوع در حرام جايز است.
زن بايد موى و بدن خود را از نامحرم بپوشاند(.)4

نگاه كردن به عورت ديگرى ـ حتى به عورت بچه مميزى كه خوب و بد را مىفهمد
ـ حرام است.

 .4البته پوشاندن صورت و دستها تا مچ در بعضى موارد واجب است .براى اطالع بيشتر به توضيحالمسائل،
قسمت احكام نگاه كردن مراجعه نماييد.
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اح كام خوردنيها و آشاميدنيها
خوردنيها و آشاميدنيها پنج قسم است:
قسم اول :حيوانات دريايى
اگر ماهى فلسدار( )4را زنده از آب بگيرند و بيرون آب جان دهد اگر چه بـه كشـتن
او باشد بيرون آب پاك و خوردن آن حالل است.

 .4پولکدار.
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و خوردن ميگو هم حالل است.

ولى خوردن گوشت ماهى كه پولک ندارد حرام است.
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قسم دوم :چهارپايان
گاو و گوسفند و شتر و بز و بز كوهى حالل گوشت هستند.

حيوانات درنده مانند شير و روباه حرام گوشت هستند.

گوشت خرگوش و جوجه تيغى حرام است.
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خوردن حشرات نيز حرام است.

قسم سوم :پرندگان
خوردن گوشت مرغ خانگى و كبوتر و اقسام گنجشك حالل است.

شبپره (خفاش) و طاووس و جميع انواع كالغ و هر پرنـدهاى كـه مثـل شـاهين و
عقاب و باز چنگال دارد حرام است.
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كشتن پرستو و هدهد و خوردن گوشت آنها مكروه است.

قسم چهارم :چيزهاى جامد
خوردن چيزهاى نجس حرام است.
خوردن ِگل حرام است ،و خوردن كمى از تربـت حضـرت سيدالشـهداء

كـه

بيشتر از مقدار يك نخود متوسط نباشد براى استشفاء اشكال ندارد ،و بهتر ايـن اسـت
ّ
ً
كه تربت را در مقـدارى از آب ـ مـثال ـ حـل نماينـد كـه مسـتهلك شـود و بعـد آن را
بياشامند.
خوردن چيزهاى جامدى كه مست كننده باشد حرام است.
قسم پنجم :چيزهاى مايع
آشاميدن شراب و غير آن از مسكرات حـرام اسـت .و همچنـين آشـاميدن فقـاع و
آشاميدن خون حرام است.
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مستحبات غذا خوردن

چند چيز در غذا خوردن مستحب است:
(او ) در اول غذا خوردن بسم اهّٰلل بگويد ،ولى اگر سر يك سفره چنـد جـور غـذا
باشد ،در وقت خوردن هر كدام آنها گفتن بسم اهّٰلل مستحب است.
(دوم) با دست راست غذا بخورد.
(سوم) غذا را خوب بجود.
(چهارم) در اول غذا و آخر آن نمک بخورد.
(پنجم) ميوه را پيش از خوردن با آب بشويد.
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(ششم) بعد از غذا خوردن خداوند عالم را حمد كند.

مكروهات غذا خوردن
چند چيز در غذا خوردن مكروه است:
(او ) در حال سيرى غذا بخورد.
(دوم) پر خوردن.
(سوم) نگاه كردن به ديگران در موقع غذاخوردن.
(چهارم) خوردن غذاى داغ.
(پنجم) فوت كردن به چيزى كه مىخورد يا مىآشامد.
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(ششم) پاره كردن نان با كارد.

مستحبات آب خوردن
در آشاميدن آب چند چيز مستحب است:
(او ) پيش از آشاميدن آب بسم اهّٰلل ،و بعد از آن الحمد هّٰلل بگويد.
(دوم) بعد از آشاميدن آب حضرت ابىعبداهّٰلل

و اهلبيت ايشان را ياد كند ،و

قاتالن آن حضرت را لعنت نمايد.
(سوم) از روى ميل آب بياشامد.
(چهارم) به سه نفس آب بياشامد.
(پنجم) در روز ايستاده آب بياشامد.
زياد آشاميدن آب ،و آشاميدن آن بعد از غـذاى چـرب ،و آشـاميدن آب بـا دسـت

چپ مذموم( )4است.

 .4يعنى سرزنش شده است.
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سش س
رپ ها و پا خاه
تقليد

بقاء بر تقليد
سؤا  :1بچۀ ّ
مىيزى اه هنو باعغ نشده ا مجتهدى وقليد م ارده اسو ،آيا
بظد ا فوت آ مجتهد م وواند بر وقليد او باى باشد؟
واا :تقليد او صحيح بوده و مىتواند بر تقليد آن مجتهد باقى باشد ،و حتى اگر
آن مجتهد اعلم را در زمانى كه ّ
مميز بوده درک كرده باشد ولى از او تقليد نكرده باشـد
باز هم بر تقليد او باقى مىماند ،مگر اين كه بـرايش ثابـت شـود كـه مجتهـد زنـده از
مجتهد فوت شده اعلم است.
عوض كردن مرجع تقليد
سؤا  :2آيا م شود انسا مر ع وقليد خودش را عوض اند؟
واا :وظيفهى انسان تقليد از اعلـم مجتهـدين جـامع الشـرائط اسـت و اگـر از
چنين مجتهدى تقليد مىكند نمىتواند به غير او رجـوع كنـد ،و اگـر از غيـر او تقليـد
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مىكند تقليدش صحيح نيست و بايد به اعلم رجوع نمايد.
تبعيض در تقليد
سؤا  :3آيا م شود بظض مساط را ا يتد مجتهتد و بظضت مستاط را ا
مجتهد ديگرى وقليد ارد؟
واا :بايد همه مسائل را از ىعلم مجتهدين جامع الشرائط تقليد كرد مگر اينكـه
فتواى ىعلم با غير اعلم در مسألهاى يكى باشد (و هر دو مجتهد جامع الشرائط باشند)
كه در آن مسأله ،استناد به هر دو ،صحيح است.

طهارت و نجاست

شک در نجاست
سؤا  : 4صبا ا اه ا خواا بيدار شدم احساس اردم عبتاس يترم ختيس
اسو ،آيا نجس حساا م شود؟
واا :تا زمانى كه علم يا اطمينان يا حجت شرعيه نداشته باشيد كه آن رطوبـت
ادرار يا منى باشد آن رطوبت پاک است.
سؤا  :5شخص استبراء ارده و بظد ا آ آب ا او خارج شده اسو ،آيا آ
آا نجس حساا م شود؟
واا :سه حالت دارد:
حاعو او  :مىداند آن آب ادرار يا منى است ،كه در اين حالت نجس است.
حاعو دوم :مىداند ادرار يا منى نيست ،كه در اين حالت پاک است.
حاعو سوم :شک دارد كه ادرار يا منى يا رطوبت ديگرى باشد ،كه در اين حالـت
هم پاک حساب مىشود.
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حكم الكل
سؤا  :6استفاده ا عطر يا ادالنهاي اه اعك دارند چه حكى دارد؟
واا :اگر آن الكل صنعتى باشد پاک است ،و همچنين اگر الكل ّ
طبى باشد كـه
ّ
از شراب يا نبيذ يا فقاع يا نجاست ديگرى گرفته نشده باشد.

وضو

شستن صورت با دست چپ
سؤا  :7آيا شستن صورت در وضو با دسو چپ صحيا اسو؟
واا :انسان مىتواند صورتش را براى وضو با دست راسـت يـا دسـت چـپ يـا
حتى بدون استفاده از دست بشويد.
مانع رسيدن آب
سؤا  : 8اگر در اعضاى وضو چيزى باشتد و شتد انتيم آيتا آ چيتز متانع
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رسيد آا اسو يا نه ،وظيفه چيسو؟
واا :الزم است آن را برطرف نماييد.
اثر خودكار
سؤا  :9آيا اثر خوداار بر روى دسو مانع رسيد آا در وضو اسو؟
واا :اين سؤال موضوعى است و تشخيص موضوع به عهدۀ خود مكلف اسـت
و بهطور كلى سه حالت دارد:

حاعو او  :مىدانيم ِجرم ندارد و مانع رسيدن آب نمىشـود ،كـه در ايـن حالـت

اشكال ندارد.

حاعو دوم :مىدانيم ِجرم دارد ،كه در اين حالت الزم است برطرف شود.

حاعو سوم :شک داريم ِجرم دارد كه مانع شود يا نه ،كه در اين حالـت هـم بايـد

براى وضو برطرف شود.

ژل مو
سؤا  :11شخص به موهاى سرش ژ م ند ،آيا براى مستا ستر اشتكا
دارد؟
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واا :اگر مانع از رسيدن آب كف دست به محل مسح بشود ،وضو باطل است.

الک ناخن دست
سؤا  :11خانى روى ناخنهتاى دستتش الک ده استو ،آيتا وضتوى او
صحيا اسو؟
واا :خير ،وضو با الک و هر چيز ديگرى كه مانع رسيدن آب به اعضاى وضـو
مىشود صحيح نيست.
الک روى ناخن پا
سؤا  :12آيا مسا پا روى الک ناخنها صحيا اسو؟
واا :خير ،بايد برطرف شود .بلى ،اگر چهار ناخن را الک بزند و يک نـاخن را
باز بگذارد و مسح پا را از سر همان انگشت الک نزده تا بر آمدگى انجام بدهد وضوى
او صحيح است.
مسح سر با دست چپ
سؤا  :13آيا مسا سر با دسو چپ هم صحيا اسو؟
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واا :مسح سر بنابر احتياط واجب بايد با ترى كف دست راست باشد.
منظور از كف دست
سؤا  : 14مسا سر و روى پاها با اف دسو باشد .منمتور ا اتف دستو
چيسو؟ آيا انگشتا دسو را هم شام م شود يا خير؟
واا :مسح سر و روى پاها با هر قسمتى از كف دست انجام شود كافى اسـت،
چه با كف انگشتان باشد و چه با وسط كف دست .ولى دقت شود كه با سـر انگشـت
كافى نيست.

نماز

روش محاسبۀ نيمه شب شرعى
ً
سؤا  :15نيىه شب شرع دىيقا چه وىت اسو؟
واا :مجموع ساعات از ّاول غروب تا اذان صبح (بنابر احتياط واجب) را جمع
كرده و تقسيم به دو مىكنيم ،بعد آن را به غروب اضافه مىكنيم.
ََ ّ
ّ
الضآ ّل َ
ين»
مد در «وال
َ
ّ
ّ
اعضآ ّع َ
ين) ال م اسو؟
سؤا  :16آيا رعايو مد در َ(و ال
ّ
ّ
واا :در الف آن مد الزم است ،ولى مد در ياء آن (لين) بنابر احتياط مسـتحب
است.
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گفتن يک بار « ُس َ
بحان اهّٰلل»
سؤا  :17آيا در راوع يا سجده م شود به اى سه بار (ستبحا اهّٰلل) فقت
يد مروبه آ را بگوييم؟
واا :خير ،جايز نيست ،مگر در تنگى وقت و در حال ناچارى.
قنوت
سؤا  :18در نىا ىنوت را فراموش اردم .آيا بايد نىا م را دوباره بخوانم؟
واا :قنوت در نماز مستحب است و ترک آن نماز را باطل نمىكند.
دعاى فارسى در نماز
سؤا  :19آيا ايز اسو انسا در نىا به با فارس دعا اند؟
واا :بلى جايز است ،البته بايد دعا به صورت مناجات با خدا باشد و خطاب به غير خدا
نباشد ،ولى اگر فقط به غير زبان عربى دعا كند به وظيفۀ استحبابى قنوت عمل نكرده است.
نماز آيات
سؤا  :21آيا در نىا آيات م ووانيم ونها ِبسم اهّٰلل اعرحىن اعرحيم را بگتوييم
و به راوع برويم؟

واا :بله اگر بسم اهّٰلل الرحمن الرحيم را به قصد سورهاى كه مىخواهيد بخوانيد
بگوييد و به ركوع برويد كافى است.
شک در تعداد نماز قضا
سؤا  :21اينجانب مقدار يادى ا نىا هايم را نخواندهام و وظداد آ را هتم
نى دانم ،اانو چه وظدادى بايد نىا ىضا بخوانم؟
واا :مقدار آن را تخمين بزنيد و اگر حداقل (مقدار متـيقن) مقـدار تخمينـى را
قضا نماييد كافى است .مثال نمىدانيد يكسال است يا دو سال يا سه سال ،كه اگر يک
سال نماز قضا بخوانيد كافى است.
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نماز مسافر
سؤا  : 22شخص چند رو در ماه براى اار يا درس به تاى ديگترى ستفر
م اند ،حكم نىا و رو ۀ او در مسافرت چيسو؟
واا :اگر دورۀ مسافرت او از سه ماه كمتر نباشد و حداقل نيمى از ماه را در سفر
باشد نماز او كامل و روزۀ او صحيح است.
ووضيا:
ّ
مسافر نسبو به مدت دوره چند حاعو دارد:
حاعو او  :نمىداند چه مدتى مىرود ،كه در اين حالت نماز او شكسته است.
حاعو دوم :مىداند كمتر از يک ماه است ،كه در اين حالت هم نمازش شكسته است.
حاعو سوم :مىداند بيشتر از يک ماه و كمتر از سه ماه است ،كـه در ايـن حالـت
اگر دو روز يا بيشتر از دو روز در هفته باشد بنابر احتياط واجب بايـد جمـع كنـد بـين
نماز شكسته و نماز تمام.
حاعو چهارم :مىداند حداقل سه ماه است ،كه در اين حالت اگر حداقل نيمى از
ايام را در سفر باشد نمازش كامل و روزهاش صحيح است.
مسافر نسبو به وظداد سفرها در ماه چند حاعو دارد:
حاعو او  :نمىداند چه روز مىرود ،كه در اين حالت نمازش شكسته است.
حاعو دوم :مىداند از يک تا چهار روز اسـت ،كـه در ايـن حالـت هـم نمـازش
شكسته است.
حاعو سوم :مىداند از پنج تا چهارده روز است ،كه در اين حالت بنـابر احتيـاط
واجب بايد جمع كند بين نماز شكسته و نماز تمام.
حاعو چهارم :مىداند حداقل پانزده روز است و حداقل سه ماه چنين سفرى دارد
كه در اين حالت نمازش كامل و روزهاش صحيح است.
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حكم نماز در وطن پدر و مادر
سؤا  : 23ما گاه وىتها در ستا بته روستتاي ميترويم اته  65ايلتومتر ا
شهرما فاصله دارد و آنجا وطن پدر و مادرم حستاا م شتود و نىتا آنهتا در
آنجا اام اسو ،با وو ه به اين اه من متوعد شهر خودما هستم و اينجا بتزر
شده ام نه در روستا ،و وحو سرپرست پدرم هستم ،حكم نىا من در آ روستتا
چيسو؟
واا :تا زمانى كه تحت سرپرستى پدرتان هستيد و در زندگى مسـتقل نشـدهايد
بنابر احتياط واجب در آن روستا جمع كنيد بين نماز شكسته و نماز تمام.
سؤا  :24آيا مىكن اسو در رو
نىا

ىظه حىد و سورۀ نىا ظهرما را ماننتد

ىظه بلند بخوانيم؟
واا :بله مستحب است در روز جمعه حمد و سورۀ نماز ظهر را بلنـد بخوانيـد

البته اين حكم مختص به نماز ظهـر اسـت و نمـاز عصـر روز جمعـه را بايـد آهسـته
بخوانيد.

روزه

روزۀ مستحبى و روزۀ قضا
سؤا  :25اس اه رو ۀ ىضا بر گرد دارد آيا م وواند رو ۀ مستحب بگيرد؟
واا :خير ،نمىتواند.
استمناء در حال روزه
سؤا  :26اگر اس  -نظوذ باهّٰلل  -در حا رو ه با خودش با ى اند و من ا
او خارج شود ،رو ۀ او چه حكى دارد؟
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واا :چند حالت دارد:
حاعو او  :از اول قصد داشته كه منى خارج شود ،در اين حالت روزهاش باطل است
و قضاء و كفاره بر او واجب است و بنابر احتياط واجب كفارۀ جمع بر او واجب است.
حاعو دوم :از اول قصد نداشته كه منى خارج شود ،كه چند صورت دارد:

ً
صورت او  :اطمينان داشته منى خارج مىشود يا كارى كه انجام داده معمـوال بـا

آن كار منى خارج مىشده ،در اين صورت هم قضا دارد و هـم كفـاره و بنـابر احتيـاط
واجب كفاره جمع دارد.
ً
صورت دوم :اطمينان نداشته منى خارج ميشود و كارى كه انجام داده معمـوال بـا
آن كار منى خارج نمىشده ،در اين صورت اگر احتمال مىداده كه منى خـارج شـود،
در اين صورت قضا دارد ولى كفاره ندارد.
ً
صورت سوم :كارى كه انجـام داده معمـوال بـا آن كـار منـى خـارج نمىشـده ،و
مطمئن بوده كه منى خارج نمىشود ،در اين صورت روزهاش باطل نمىشود.
اعتكاف
سؤا  :27در چه مكانهاي اعتكاف صحيا اسو؟
واا :اعتكاف بايد در يكى از مكانهاى زير باشد:
 -2مسـجد كوفـه  -0مسـجد بصـره -2
 -4مسجدالحرام  -5مسجد ّالنبى
مسجد جامع.
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اعتكاف در مسجد دانشگاه
سؤا  :28آيا م شود در مسجد دانشگاه اعتكاف ارد؟
واا :خير ،صحيح نيست.
خارج شدن از محل اعتكاف
ُ
سؤا  :29آيا مظتكف م وواند براى امتحا مهتم درست ا مستجد ختارج
شود؟

واا :اگر از نظر عرفى آن امتحان ُمهم و ضرورى است اشكال ندارد.

خم

س

خمس پول تو جيبى
سؤا  :31آيا پو وو يب اه ا پدر يا مادرما م گيريم خىس دارد؟
واا :دو حالت دارد:
حاعو او  :آن پول را به شما نمىبخشند ،بلكـه بـه شـما مىدهنـد كـه اگـر نيـاز
داشتيد مصرف كنيد .در اين حالت اگر اين مال تا آخر سال مصرف نشد ،بايد خمـس
آن توسط كسى كه آن را به شما داده پرداخت شود.
حاعو دوم :آن پول را به شما مىبخشند ،كه دو صورت دارد:
صورت اول :ارزش آن كم است  -مثال ده يا بيست هزار تومـان  -در ايـن صـورت
خمس ندارد.
صورت دوم :قدر و قيمت مورد اعتنايى نزد مردم دارد ،كه در اين صورت اگر تا سر
سال آن را مصرف نكرديد ،بايد خمس آن را پرداخت نماييد.
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خمس پولى كه براى جهيزيه كنار گذاشته مىشود
سؤا  :31آيا به پسانتدا ى اته بتراى خريتد هيزيته دختتر انتار گذاشتته
م شود خىس دارد؟

واا :در صورتى كه دختر مىخواهد ازدواج نمايـد بـدون پسانـداز نمىتوانيـد
جهيزيه را تهيه نماييـد  -نـه انن و نـه در زمـان خـودش  -بـه آن پـول خمـس تعلـق
نمىگيرد.
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پسانداز براى ازدواج
سؤا  :32آيا به ماع اه براى ا دواج انار گذاشته شده اسو خىس وظلق م گيرد؟
واا :بلى ،اگر تا سر سال خرج نشود خمس به آن تعلق مىگيرد.
خمس كتاب و دفتر
سؤا  :33آيا به اتاا و دفترى اه خريدارى اردهايم خىس وظلق م گيرد؟
واا :اگر تا سر سال به آن نياز نداشتهايد يا از آن استفاده نكردهايد خمس بـه آن
تعلق مىگيرد .ولى كتابهايى كه به صورت دورهاى است ،اگر به بعضى از جلدهاى آن
نياز داشتهايد و از آن استفاده كرده باشيد ،به جلدهاى ديگر هم خمس تعلق نمىگيرد.
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خريد و فروش
خريد و فروش فيلم
سؤا  :34خريد و فروش فيلىهاى سانسور نشده چه حكى دارد؟
واا :در صورتى كه آن فيلمها شهوتانگيز باشـد ،يـا باعـد تـرويج فحشـاء و
منكرات و فساد و كفر شود حرام است.

خريد و فروش وسائل موسيقى
سؤا  :35خريد و فروش وستاط موستيق و هىچنتين نتواختن آنهتا چته
حكى دارد؟
واا :خريد و فروش آن حرام و باطل است ،و همچنين نواختن آنها ،حتـى اگـر
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براى استفادۀ شخصى باشد.

÷

خريد و فروش سازهاى كوچک
سؤا  :36خريد و فروش سا هاى اوچد اه براى با ى بچتهها استو چته
حكى دارد؟

واا :بنابر احتياط واجب جايز نمىباشد.
ّ
مجسمه
خريد و فروش
ً
سؤا  :37عطفا حكم مجسىهسا ى ،آمو ش آ  ،نگهتدارى آ  ،و خريتد و
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فروش آ را بيا فرماييد.

واا -4 :ساختن مجسمه جاندار  -انسان و حيوان حرام است.
 -5گرفتن اجرت براى ساختن آن حرام است.
 -2خريد و فروش و نگهدارى آن جايز است .اگرچه ترک آن بهتر است.
خريد و فروش عروسک
سؤا  :38خريد و فروش و نگهدارى انواع عروسدها  -چه انستان و چته
حيوان  -چه حكى دارد؟

4
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واا :خريد و فروش و نگهدارى آنها جايز است ،اگرچه احتياط مستحب ايـن
است كه اين كار را ترک نمايند.
معامله با بچۀ نابالغ
سؤا  :39آيا خريد و فروش با بچۀ ناباعغ صحيا اسو؟
واا :چند حالت دارد:
ًّ
حاعو او  :بچه خودش مستقال با مال خودش معامله كنـد ،كـه در ايـن حالـت
معامله باطل است.

حاعو دوم :معامله با ّ
ولى بچه و در مال بچه باشد و بچـه فقـط صـيغۀ معاملـه را

جارى مىكند ،كه در اين حالت معامله صحيح است.
ً
حاعو سوم :اگر معامله در مال خودش نباشد و بچۀ ّ
مميز وكالة از طرف صاحب
مال معامله كند ،معامله صحيح است.
حاعو چهارم :اگر بچه فقط وسـيله باشـد كـه جـنس را بـه مشـترى و پـول را بـه
فروشنده برساند ،در ايـن حالـت اگـر مطمـئن باشـند كـه بچـه مـال را بـه دو طـرف
مىرساند ،معامله صحيح است ،حتى اگر ّبچه مميز هم نباشد.
ّ
ولى بچه
سؤا  :41چه اس م وواند براى بچه مظامله اند؟
واا -4 :پدر
 -5پدر بزرگ پدرى
ّ -2
وصى پدر يا پدر بزرگ كه او را ّقيم قرار داده است.
 -0وكيل پدر يا پدر بزرگ پدرى
و بنابر احتياط واجب بايد خريد و فروش به مصلحت بچه باشد.
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تصرف مادر در مال صغير
سؤا  :41آيا مادر يا برادر م ووانند در اموا بچه ناباعغ وصرف انند و بتراى
او خريد و فروش نىايند؟
واا :خير ،مگر اين كه از پدر يا پدر بزرگ پدرى اجازۀ آن كار را داشته باشند.
شركتهاى هرمى
سؤا  :42حكم شرع مظامله با شراتهاى هرم چيسو؟
ّ
واا :بنابر احتياط واجب مؤكد معامله كردن با اين شركتها جايز نيست ،و اين
احتياط قابل رجوع به مجتهد ديگر نيست.
بازاريابى شبكهاى
سؤا  :43حكم با ارياب شبكهاى چيسو؟
واا :بنابر احتياط واجب صحيح نيست و اين احتياط قابـل رجـوع بـه مجتهـد
ديگر نيست.
خريد و فروش اجناس اسرائيلى
سؤا  :44خريد و فروش محصوالت وابسته به اسراطي چه حكى دارد؟
واا :در صورتى كه تقويت اسرائيل گردد جايز نيست.

اجاره

اجرت كار حرام
سؤا  :45حكم آمو ش موسيق به ديگرا چيسو؟
واا :آموزش موسيقى و گرفتن پول براى آن حرام است.
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ُ
سؤا  :46حكم وراشيد ريش و گرفتن ا رت براى آ چيسو؟
واا :بنابر احتياط واجب تراشيدن ريش چانه يا قسـمتى از آن جـايز نيسـت ،و
ِ
ُ
همچنين گرفتن اجرت براى آن بنابر احتياط واجب حرام است .ولى اگر قسمت چانـه
را نتراشد و فقط اطراف صورت را بتراشد اشكال ندارد.

دو نكته:

ً
(او ) اگر انسان به مقدارى ريش بگذارد كه عرفـا (مـردم) بگوينـد ايـن شـخص
ً
ريش دارد كافى است ،ولى اگر آنقدر آن را كوتاه كند كه عرفا صـدق نكنـد كـه ريـش
دارد ،اين كار بنابر احتياط واجب جايز نيست .و در اين مسأله فرقى نمىكند كه ريـش
را با تيغ بتراشد يا با ماشين صفر و مانند آن بزند.
ً
(دوم) گذاشتن ريش پروفسورى (در تمام قسمت چانه)  -بـه انـدازهاى كـه عرفـا
صدق بكند كه شخص ريش دارد  -كافى است.
اجير شدن بچۀ نابالغ
سؤا  :47آيا م شود بچۀ صغيرى را براى انجام اارى ا ير نىود؟
واا :با اجازۀ ّ
ولى او اشكال ندارد.
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اشياء گم شده

سؤا  :48نجير طلي را در خيابا پيدا اردم ،وظيفۀ من چيسو؟
واا :در صورتى كه احتمال مىدهيد با اعالن صاحبش پيـدا مىشـود بايـد بـه
مدت يک سال آن را در جاهايى كه احتمال پيدا شدن صـاحبش هسـت اعـالن كنيـد
ً
(مثال نوشتهاى به در مغازه بزنيد) و اگر صاحبش در اين مدت پيدا نشد مىتوانيد يكى
از سه كار زير را انجام بدهيد:
(او ) يا به صورت امانت آن را نگهدارى نماييد.
(دوم) يا آن را به فقير صدقه بدهيد ،و اگر صاحبش پيدا شـد مىتوانـد بـه صـدقه
راضى شود يا عوض مالش را بگيرد و ثواب صدقه براى صدقه دهنده باشد.
(سوم) يا آن را براى خود برداريد ولى هر وقت صاحبش پيدا شد حق دارد بگيرد.

م ئ
ت
م
ف
سا ل رهق

كروات
سؤا  :49آيا بستن اروات ايز اسو؟
واا :اگر كروات شعار غير مسلمانان حساب شود جـايز نيسـت ،و اگـر شـعار
آنان نباشد اشكال ندارد .و تشخيص موضوع به عهدۀ خود مكلف است.

مسائل متفرقه 249 ..........................................................................

غنا و موسيقى
سؤا  :51حكم شرع غنا و موسيق چيسو؟
واا :هر صدايى كه مناسب با مجالس لهو و لعب باشد ايجـاد آن و شـنيدن آن
حرام است.

شركت در مجالس عروسى
سؤا  :51حكم شراو ارد در مجاعس عروس اه در آ موستيق عهتوى
پخش م شود چيسو؟
واا :شركت در آن جلسه حرام است.
حكم رقص
سؤا  :52آيا رىص حرام اسو؟
واا :چند حالت دارد:
حاعو او  :رقص مرد براى مرد ،كه بنابر احتياط واجب حرام است.
حاعو دوم :رقص زن براى زن ،كه بنابر احتياط واجب حرام است.
حاعو سوم :رقص مرد در مقابل زنها و رقص زن در مقابل مردها ،كه حرام است.
حاعو چهارم :رقص زن در مقابل شوهرش ،كه اشكال ندارد.
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حكم نقاشى انسان
سؤا  :53آيا نقاش اشيد ا انسا يا حيوا

ايز اسو؟

واا :بنابر احتياط واجب بايد از نقاشى كردن انسان يا حيوان اجتناب شود.

بازى با شطرنج
سؤا  :54آيا با ى با شطرنج و نرد ايز اسو؟
واا :در صورتى كه به صورت ُبرد و باخت مالى باشد حرام است ،و در صورتى

كه بدون ُبرد و باخت مالى باشد  -فقط براى سـرگرمى باشـد و مـالى را شـرط نكـرده
واجب اكيد حرام است.
باشند  -بنابر احتياط
ِ

بازى با پاسور
سؤا  :55با ى با پاسور چه حكى دارد؟
واا :اگر با ُبرد و باخت مالى باشد حرام اسـت ،و اگـر فقـط بـراى سـرگرمى و
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واجب حرام است.
بدون ُبرد و باخت مالى باشد ،بنابر احتياط
ِ

اطاعت از پدر و مادر
سؤا  :56بنده م خواهم به وطن ىبلت ختودم برگتردم ،وعت پتدر و متادرم
ِ
مخاعف هستند ،آيا م ووانم بدو رضايو آنها بروم؟
واا :اگر باعد ّ
اذيت پدر و مادرتان شود حرام است.
حكم فحش
سؤا  :57فحش داد و ناسزا گفتن چه حكى دارد؟
واا :فحش دادن حرام است و فحش دادن بـه مـؤمن از گناهـان كبيـره اسـت و
همچنين به كار بردن كلماتى كه تصريح كردن به آنها در مكالمۀ با مردم زشـت اسـت
حرام مىباشد.
امتحان
حكم تقلب در ّ
سؤا  :58آيا وقلب ارد در امتحا ايز اسو؟
واا :حرام است.
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سيگار كشيدن
سؤا  :59آيا اشيد سيگار و ىليا ايز اسو؟
واا :در صورتى كه ضرر قابل توجهى براى بدن داشته باشد جايز نيست.

آرايش زنانه
سؤا  :61آيا پسرا م ووانند ير ابرو بردارند؟
واا :جايز نيست مرد طورى خودش را اصالح و آرايـش نمايـد كـه مثـل زنهـا
شود( .بنابر احتياط واجب)
تماشاى فيلمهاى مبتذل
سؤا  :61حكم وىاشاى فيلىهاى رىص و وصاوير مبتذ چيسو؟

موارد مذكور حرام است.
واا:
تماشاى ِ
ِ
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دست دادن به نامحرم
سؤا  :62آيا ايز اسو انسا به نامحرم دسو بدهد؟
واا :اين كار حرام است.

حرف زدن با نامحرم
سؤا  :63حكم حرف د و شوخ با نامحرم چيسو؟
واا :در صورتى كه به قصد لذت حرف بزند ،يا ترس افتادن در گناه داشته باشد
حرام است.
نگاه كردن به عكسهاى اينترنتى
سؤا  :64نگاه ارد به عكسهاى اينترنتت  -اته ب حجتاا هستتند  -چته
حكى دارد؟
واا :چند حالت دارد:

ّ
حاعو او  :عكس زن مسلمان است و او را مىشناسـيد ،چنانچـه بـدون تلـذذ و
بدون ترس افتادن به گناه باشد اگر از زنهايى اسـت كـه چنانچـه آنهـا را از نشـان دادن
خود به نامحرم نهى كنند مىپذيرد بنابر احتياط واجب حرام است.
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حاعو دوم :عكس زن مسلمان است ولى او را نمىشناسيد ،كـه اگـر بـا تلـذذ يـا
ترس افتادن به گناه باشد حرام است.
حاعو سوم :عكس زنهاى غير مسلمان است ،كه اگر با تلذذ يـا تـرس افتـادن بـه
گناه باشد حرام است.
حاعو چهارم :عكسهاى مبتذل و جنسى است ،كه حرام است.
ازدواج با دختر بدون اجازۀ پدر
سؤا  :65حكم ا دواج با دختر بااره بدو ا ا ه پدر يا پدر بتزر ِ پتدرى او
چه حكى دارد؟
واا :بنابر احتياط واجب باطل است (يعنى بنابر احتياط واجب آثار همسرى را
ّ
ّ
نميتوانند مترتب نمايند) و بنابر احتياط واجب اگر عقد موقت بـوده بايـد مـرد مـابقى
مدت را به دختر ببخشد و اگر عقد دائم بوده بايد مرد ،دختر را طالق شرعى دهد.

