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(۳)

.. Fبه مليونها پيرو اهل بيت
ــختيها و  ــايي كه بي توجه به س ــمندان پارس ــه علما و دانش ب
ــداري از  ــاد مردم و پاس تهديدهاي جباران و زورگويان، به ارش

لغزش و انحراف امت پرداختند.
به شهيدان.. 

ــاي  ــا و بيابانه ــوت دوران در صحراه ــه طاغ ــان ک ــه آن  چ
ــد آورد...  ــتجمعي پدي ــان گورهاي دس ــراق از آن ــر زمين ع س
وچه آنان که اندامهاي پاك و مطهرشان در حوضچه هاي اسيد 

وتيزاب ذوب شد. 
ــايل مدرن شكنجه  ــان با انواع وس وچه آنان که اعضاي بدنش

وپاره پاره گشت. 
ــالم ومكتب اهل بيت عصمت  ــهداي بزرگوار اس وبقيه  ي ش

وطهارتF در تمامي نقاط جهان.
ــلول هاي  ــادي در زندان ها و س ــال هاي متم ــه س ــاني ک ــه کس ب
ــناك در برابر جنايتكار  ــتگاه هاي مخوف وترس انفرادي و بازداش
قرن صّدام پليد و ديگر جنايتكاران ايستادگي كردند و خم به ابرو 

نياوردند و ذره اي عقب ننشستند.

بسمه تعالي
اين كتاب مطابق با فتاواي حضرت آيت اهللا العظمي حكيم (مد ظله) 

و عمل به آن مجزئ و مبرئ ذمه مي باشد.



مسـائلي كه در كتاب بصورت فتوا نيامده 
و(بنابر احتياط واجب) ذكر شده است، جهت 

انجام آن مقّلد دو راه دارد:

۱) به حكمي كه بـه عنوان احتياط واجب 
بيان شده عمل كند.

۲) با رعايت ـ األعلم فاألعلم ـ به مجتهد 
ديگر رجوع نمايد.



(۵)

 
ــپاس، مخصوص خدا، پروردگار جهانيان است  حمد و س

وسالم ودرود بر رسول خدا محمد و خاندان پاكش.
ــالمي يكي از مهمترين عرصه هاي فرهنگ اسالمي  فقه اس
ــت، چه بسياري از آيات قرآن و بخش بزرگي از سّنت كريمه  اس
به احكام گوناگون فقهي مي پردازد و مسلمانان از دير باز دست به 
تأليف كتاب هاي ارزشمند فقهي, اّعم از استداللي يا فتوايي, زده اند.

البته اين كتاب نه در سطح آن كتابها و نوشته ها است بلكه 
كتابچه اي است که با هدف توسعه و تعميم فرهنگ فقاهتي اسالم 
در ميان جوانان و نوجوانان به شيوه اي آسان درباره فقه اسالمي 

براساس مكتب اهل بيتF نوشته شده است. 
و خصوصيت ديگر اين كتاب كه آن را از نظايرش متمايز 
ــرايط بسيار سختي نوشته  ــازد، اين است که در اوضاع و ش مي س
ــده است. هنگامي كه همراه بقّيه اعضاء خانواده در بازداشتگاه  ش

Z



(۶)

ــان، همانند هزاران  ــي از ما در همان زم ــر مي برديم وگروه به س
جوان مؤمن و متعّهد، كه قلبشان براي فرهنگ اسالمى و شناخت 

احكام فقهي مي تپيد, به مقام رفيع شهادت رسيدند.
وبا وجود سخت دلي و کنترل شديدي که از همه سو ما را 
دربر گرفته بود چرا که هرگونه فرهنگ سازي ديني در حکومت 
صدام خون خوار براي صدور حکم اعدام کافي بود و نياز شديد 
ــت كه به  ــائل فقهي مرا به تأليف دو كتاب وا داش به آموزش مس
ــلول هاي در  ــد و در س ــخه برداري و توزيع ش طور پنهاني نس
ــته ي بخش محکوميتهاي خاص در زندان ابوغريب در غرب  بس

بغداد به تدريس آن پرداختيم.
ــي هايي  ــاب در يكي از بازرس ــت از آن دو كت ــاب نخس كت
ــت. ــان رف ــد از مي ــام دادن ــدام انج ــم ص ــزدوران رژي ــه م ک

ــاده تر وروانتر براي جوانان و   اما كتاب دّوم(همين كتاب) كه س
ــهاي مختلف فقهي را بيان مي كرد, بطور مخفيانه  نوجوانان بخش 
به بيرون زندان برده شد و از روي آن نسخه برداري و ميان جوانان 
توزيع گرديد تا در و ضع قساوتبار رژيم سّفاك وسخت دل صدام, 
كه مراجعه به باقي ماندة علماء و طّالب حوزه، ممنوع بود، از آن 

استفاده و تا حّدي نياز و خأل موجود را پر نمايند.
ــقوط رژيم طاغوتي صدام و پديد آمدن فرصت  پس از س



(۷)

مهم شناخت احكام براي پسران و دختران، صالح ديدم كه كتاب 
ــران و دختران جوان ما بدانند كه  ــراي چاپ آماده کنم تا پس را ب
ــيدند و چه شرايط دشواري  ــختيها كش ــل پيش از آن ها چه س نس
ــه نرم کردند و باز هم  ــت و پنج را تحّمل وبا چه خطرهايي دس
ــا،  ــناخت و يادگيري احكام فقهي بوده اند. چه بس ــم به ش مصّم
ــئولّيت را در نسل حاضر افزون كند و خدا را شكر  احساس مس

گزارند كه از طاغوت و رژيمش خالصشان كرده است.
مسائل اين كتاب را براساس فتاواي پدر بزرگوارم(مّد ظله) تنظيم 
كردم واندك نکاتي بر آن افزوده ام و آن را mدرس هاي آموزشــي 
ــهاي آموزشــي در اصول  در احكام فقهيn ناميدم تا بعد از mدرس 
ــهاي فرهنگ اســالميn را  ــله درس  ــش دّوم  mسلس ــدn, بخ عقاي

تشكيل دهد.
ــراي خويش خالص  ــتارم آن را ب ــداي متعال خواس از خ

گرداند و نسل جوان را از آن بهره مند فرمايد.
سيد رياض حکيم





(۹)

درس يكم: 

ـِي ِعْلمـــًا] [َوُقــْل َربِّ ِزْدن
و بگو پروردگارا بر دانشم بيفزا

اموري كه الزم است هر انساني بدان ايمان داشته باشد اصول 
دين ناميده مي شوند و پنج چيزند: توحيد، عدل، نبّوت، امامت، معاد.

ــت كه جهان  ــت. و اوس ــد: يعني خدا يگانه اس ۱ ـ توحي
هستي را با آن چه درون آن است، از زمين، آسمان، خورشيد، ماه 

و انواع حيوانات و ديگر موجودات، را آفريده است.
۲ـ  عدل: يعني خدا عادل است و به احدي ستم روا نمي دارد 
و براي مردمان صالح پاداش، و براي گناهكاران، عذاب فراهم كرده است.

ــت كه خدا براي هدايت مردم به  ۳ ـ نبوت: به اين معناس
خير و نيكي و باز داشتن آنان از كارهاي زشت عده اي انسان هاي 
صالح و شايسته را مأمور و موّظف فرموده كه آموزه ها ودستورات 

^



(۱۰)

ــانهاي صالح را پيامبر يا رسول  ــانند. اين انس ــر برس او را به بش
نامند.

وپيامبران بسياراند نخستين شان آدمA است. نوحA و 
ابراهيمA و موسيA و عيسيA هم از پيامبرانند. و آخرينشان 
ــه خداوند او را با دين  ــت ك ــر ما محّمد بن عبد اهللا2 اس پيامب
اسالم برانگيخت و هر كه به او بگرود و آيين او را بپذيرد مسلمان 

خوانده مي شود.
 nاسالمm ــلمان هستيم چون به محمد2 و دين او وما مس

ايمان داريم.
ــن عبد اهللا2  ــدا محمد ب ــر خ ــي پيامب ــت: يعن ۴ـ  امام
ــرار داده تا مردم ــود ق ــين خ ــن ابي طالبA را جانش علي ب

 nامامm ــد و او ــت و راهنمايي كن ــن و دنيا هداي ــئون دي را در ش
ناميده مي شود.



(۱۱)

دوازده امامي كه به جانشيني رسول اهللا2 تعيين شده اند 
بدين ترتيب اند: 

۱ ـ امام علي بن ابي طالبA مدفون در نجف.
۲ ـ امام حسن بن علي زكّيA. مدفون در مدينه منّوره.
ــهيدA. مدفون در كربالي مقدس. ــين ش ۳ ـ امام حس
۴ ـ  امام علي بن حسينA. در مدينة منّوره مدفون اند.
ــّوره. ــة من ــون در مدين ــرA. مدف ــد باق ــام محم ۵ـ  ام

۶ ـ امام جعفر صادقA. مدفون در مدينة منّوره.
۷ ـ    امام موسي كاظمA. در بغداد (كاظميه) دفن شده است.
ــهد). ــان (مش ــام علي الرضاA. مدفون در خراس ۸ ـ ام
ــداد (كاظميه). ــوادA مدفون در بغ ــام محمد ج ۹ ـ ام

۱۰ ـ امام علي هاديA مدفون در سامّراء.
۱۱ ـ امام حسن عسكريA مدفون در سامّراء.

ــان  ــه) و او در زم ــل اهللا فرج ــد مهدي(عج ۱۲ ـ محم
ــر ناميده  ــت و امام عص ــا و حجت خدا بر ماس ــام م ــي، ام كنون
مي شود و هم اكنون زنده است هر چند كه از ديدگان ما پنهان باشد و 
به اراده خداوند ظاهر خواهد شد و عدالت را بر زمين خواهد گسترد.



(۱۲)

ــته باشد شيعه  هر كس به امامت اين دوازده تن ايمان داش
 Fــيعه اهل بيت ــت. پس ما ش ــري) اس دوازده امامي(اثنا عش

هستيم چون به امامت آنان عقيده و ايمان داريم.
ــان، دوباره  ــردم را پس از مردنش ــي خدا م ــاد. يعن ۵ ـ مع
ــان  ــاب عملكردهايش ــد و در روز قيامت به حس ــي كن ــده م زن
ــت  ــان و مطيعان و فرمانبرداران را راهي بهش ــد . صالح مي رس
ــرار  ــازد و اش ــان را بر آورده مي س ــد و در آن خواسته هايش مي كن

وگناهكاران را وارد دوزخ كرده و در آن عذاب مي دهد.
پس الزم است همگي به فرمان خداوند باشيم و به احكام 
ديني مثل نماز و روزه و غير آنها عمل، وبه صفات پسنديده مثل 
ــيم تا خدا از ما راضي  ــته باش ــتي، امانتداري و عدالت آراس راس
وخشنود باشد و در بهشتي كه پيامبران و امامان و شهيدان وهمه ي 

صالحان وشايستگان را در آن سكني داده ما را نيز وارد نمايد.



(۱۳)

درس دوم: 

فروع دين، همان احكام ديني است كه بر هر مسلمان واجب 
ــت:  ــت و بايد آنها را انجام دهد. و مهمترين آنها ده مورد اس اس

۱ ـ نماز.
۲ ـ روزه.

۳ ـ حج, زيارت خانه خدا.
۴ ـ خمس.
۵ ـ زكات.
۶ ـ جهاد.

۷ ـ امر به معروف (واجب).
۸ ـ نهي از منكر (حرام).

۹ـ  توّلي: يعني محبت خدا و رسول2 و امامانF پس 
از او و نيز محّبت نسبت به مؤمنان چون مؤمن اند.

ــمنان خدا اعم از كافران و  ۱۰ ـ تبّري: يعني دوري از دش
ستمگران و كساني كه منحرف از راه حق اند.



(۱۴)

۱ ـ معناي توحيد چيست؟
۲ ـ عدل به چه معنا است؟

۳ ـ پيامبر كيست؟
۴ ـ ده تن از پيامبران را نام ببريد.

۵ ـ نام اولين پيامبر چيست؟ و آخرين كدام است؟
ــوب كرد؟ ــه خالفت منص ــي عليA را ب ــه کس ۶ـ  چ
ــان را ذكر كنيد. ــد و محل دفن آن ــام ببري ــان را ن ۷ـ  امام

۸ ـ معناي معاد چيست؟
۹ ـ  اصول دين كدام است و چرا آنها را اصول دين نامند.

۱۰ ـ مهمترين فروع دين را كه ده تاست نام ببريد.
۱۱ ـ يک مورد که در آن نهي از منکر کرده ايد بيان کنيد.
۱۲ـ  آيا تاكنون امر به معروف كرده ايد؟ يك مورد ذكر كنيد.

ــري مؤّدب و دوست داشتني است، به نماز  ۱۳ـ احمد پس



(۱۵)

ــت مي دهد به اندرز پدر مادر توّجه مي كند، روزي ديد كه  اهمي
دوستش به مادر خود دروغ مي گويد. احمد او را از دروغگويي 
ــر دروغ نگويد و گرند  ــدار داد كه ديگ ــت و به وي هش بازداش
ــا كار او امر به  ــا او قطع خواهد كرد، آي ــتي و رفاقتش را ب دوس

معروف است يا نهي از منكر؟
۱۴ ـ معناي توّلي و تبّري چيست؟

ــمن  ــت داريم و دش ــينA را دوس ــام حس ــا ام ۱۵ـ م
يزيد بن معاويه هستيم از اين دو عمل، كدام تولي و كدام تبّري مي باشد؟





(۱۷)

درس سوم: 

بالغ شدن پسران، سه نشانه دارد: 
ــال و ورود به شانزده سالگي به تقويم  ۱ـ  تكميل پانزده س
ــت با چهارده سال و شش ماه و نيم، به  هجري قمري كه برابراس

تقويم شمسي.
۲ـ  محتلم شدن. طوري كه در خواب يادر هر حالت ديگر 

مني از او بيرون آيد.
ــرمگاه (عانه). ۳ ـ روييدن موي زبر بر صورت و يا در ش

 براي بلوغ پسران پيدا شدن يكي از اين سه عالمت كافي 
ــت وتحقق هر سه الزم نيست. و اگر پسر بّچه اي ندانسته كه  اس
ــده است يا نه مي تواند با بزرگتر خانواده مانند پدر، برادر  بالغ ش

بزرگتر و امثال آنان، در ميان بگذارد تا برايش توضيح دهند.
اما نشانة بلوغ دختران، تكميل ُنه سال است به تاريخ هجري 
ــت سال و هشت ماه و بيست روز شمسي، برابر قمري كه با هش

 مي باشد.



(۱۸)

مسئله ۱: هرگاه پسر و يا دختري به حّد بلوغ شرعي برسد، 
ــپري شده و بايد به وظايف و احكام شرعي  دوران كودكي او س
ــا آورد و از محرمات اجتناب ورزد.  ــل كند، واجبات را به ج عم
ــت كه خداوند به حساب اعمالش  ــاالن اس اكنون همانند بزرگس
خواهد رسيد ، اطاعتش را سپاس خواهد گفت و در روز قيامت، 

پاداش فراوان به او خواهد داد. 
ــتحبات را نيز انجام دهد  ــت كه برخي مس ــته اس وشايس
ــجد و زيارت قبور پيامبر 2  مثًال به بينوايان کمک کند، به مس
ــانF برود، دعا کند و قرآن بخواند, برخي نافله ها را بجا  وامام
ــش افزون گردد. و اگر نمي داند از ديگران بپرسد  آورد، تا پاداش
ــت ندهد وقبل از هر چيز در همه ي  تا ثواب اين اعمال را از دس
امور به خدا توّكل كند و از او ياري بطلبد كه او بهترين سرپرست 

و نيكوترين ياور است.



(۱۹)

ــتر گفتيم كه مسلمان بايد به فروع دين و احكام اسالم  پيش
ــد تا خدا از او  ــه خدا به انجام دادن آنها امر فرموده متعهد باش ك
راضي و خشنود گردد و پس از مرگ، او را وارد بهشت فرمايد. 
ــي آيد پيامبر2, كه خدا او  ــؤال پيش م ليكن در اين جا اين س
ــالم فرستاده, اكنون بيش از ۱۴۰۰ سال  را به تبليغ احكام دين اس
ــت که وفات نموده است پس آن احكام را چگونه بشناسيم؟  اس

ما كه فعًال دسترسي به او1 و امامانF نداريم.
ــم: در طول تاريخ  ــكل مي گويي ــخ وحل اين مش در پاس
دانشمندان و فقيهاني بوده اند که سال هاي متمادي علوم ودانش هاي 
ديني را خوانده و درس داده اند و در آن ها تخصص پيدا كرده وبه 

معرفت احكام شرعي رسيده اند. كه آنان را مجتهد نامند.
پس مجتهد آن دانشمندي است كه احكام ديني را به خوبي 
مي شناسد و وظيفه ما است كه از او بايد بپرسيم و به دنبال نظر 
ــت . تقليد يعني: انجام دادن احكام بر  ــيم و اين تقليد اس او باش

طبق رأي ونظر مجتهد.



(۲۰)

ــت بپرسيد که چرا نبايد در مسائل شرعي به غير  ممکن اس
مجتهد رجوع کرد؟

پاسخ آن است که جز مجتهد کسي احكام ديني را نمي شناسد. 
ــس ديگر علوم ديني را نخوانده  ــك و نه هيچ ك نه تاجر, نه پزش
ــائل  ــي توان از آن ها در اين مس ــدارد لذا نم ــص ن و در آن تخّص
ــك كه دانش پزشكي  پيروي كرد. مثًال هنگام بيماري به يك پزش
ــص يافته مراجعه مي كنيم وبه راهنمايي ها  خوانده و در آن تخّص
ــراي درمان بيماري ها جز به  ــهاي او عمل مي نماييم و ب و سفارش 
ــك گوش نمي دهيم وهمين طور در ساختن خانه،  ــخنان پزش س
پل وجاده به يك مهندس كه علم هندسه خوانده و در آن دانش، 
تخّصص يافته رجوع مي كنيم تا بر كار ما نظارت کند. پس در واقع 
ما در تمام مسائل زندگيمان به دانشمند متخصص مراجعه مي كنيم 
ــرعي، هم از همين باب است. ــايل ش و رجوع به مجتهد در مس

ــان از او تقليد مي كند بايد دو  ــئله ۲: مجتهدي كه انس مس
شرط مهم داشته باشد: 

ــد يعني: خود مطيع خدا   اّول: در حد بااليي از عدالت باش
و متعهد به احكام ديني باشد. 

ــد و هم  ــائل ديني داناتر از بقّيه مجتهدين باش دّوم: در مس
ــان بيماري نزد  ــك براي درم ــما در مراجعه به پزش چنان كه ش



(۲۱)

ــن آن ها مي رويد همچنين در زمينه ي احكام ديني هم بايد  داناتري
ــده و از او تقليد كنيد. و مجتهد داناتر،  داناترين مجتهد را برگزي
آن فقيهي است كه نسبت به احكام ديني و شرعي شناخت بيشتر 

وبهتري دارد.
خواننده عزيز ممكن است بپرسد چگونه بشناسيم كه اين 

مجتهد از ديگران داناتر است؟
ــخ مي گوييم: در اين باره از شخص يا اشخاصي که  در پاس
ــؤال مي كنيم و بنابر تشخيص آنان  ــمند و شايسته اند س خود دانش
از مجتهد داناتر تقليد مي نماييم. و اگر بعضي از اعضاي خانواده 
ــتانت زحمت تحقيق از مجتهد داناتر را بر عهده  و يا برخي دوس
ــخن او اعتماد كني. به هر حال بايد مطمئن  گرفت، مي تواني به س
باشي كه از دانشمند مورد وثوق پرسيده است و گر نه نمي تواني 

به او اعتماد کني.



(۲۲)

۱ ـ مجتهد كيست؟
۲ ـ چرا بايد در احكام ديني از مجتهد تقليد كرد؟

۳ ـ  دو شرط مهّم مرجع تقليد چيست؟ آنها را توضيح دهيد.
۴ ـ مجتهد اعلم را چگونه بشناسيم؟

ــما گفت فالن مجتهد داناترين(اعلم)  ــت ش ۵ ـ اگر دوس
است در حالي كه او از دانشمند صاحب نظر نپرسيده آيا به سخن 

او اعتماد مي كنيد يا بايد از ديگران نيز بپرسيد؟



(۲۳)

درس چهارم: 

در زندگي چيزهاي كثيف و پليدي وجود دارد كه مسلمان 
نبايد آنها را بخورد و حتي گاهي الزم است آنها را از بين ببرد و 
ــش را از آن بپيرايد. اين چيزها را  ــه هنگام نماز بدن و جامه هاي ب

نجاسات نامند و ده چيز است.
ــان و هر حيواني كه داراي  ــول و مدفوع انس اّول و دّوم: ب

شرايط زير باشد: 
ــه آن كه به  ــد ن ــگام ذبح، خون او جهنده باش ــه هن ۱ ـ ب

ُكندي بتراود.
۲ ـ آن حيوان حرام گوشت باشد.

۳ ـ پرنده اي باشد که در هوا پرواز نمي کند.
ــت چون هنگام ذبح  ــه شرط اس مثًال: گرگ داراي اين س
ــت است در آسمان  ــالم حرام گوش خون جهنده دارد، از نظر اس
ــت. ــا براين بول و مدفوع آن، نجس اس ــرواز نمي کند. بن هم پ

ــرايط در حيواني و جود نداشته باشد  اما اگر يكي از آن ش



(۲۴)

ــول و مدفوع آن نجس نخواهد بود مانند ماهي كه خون جهنده  ب
ندارد، يا گوسفند و گاو كه حالل گوشت است، و خفاش و انواع 
ــاهين و باز شكاري كه پرواز مي كنند، پس بول و مدفوع اين  ش
ــه نوع و نظايرشان كه شرايط سه گانه ي مذكور را ندارند، پاك  س

است(١).
ــخيص دهيم كه حيواني اين سه  ــئله ۳: اگر نتوانيم تش مس

شرط را دارد يا نه, بول و مدفوعش پاک است.
ــات مني انسان و هر حيواني است  ــّوم: سّومين از نجاس س
ــت نباشد. ــد و حالل گوش كه هنگام ذبح خون از او جهنده باش

ــي که خون جهنده دارد.  ــان و هر حيوان چهارم: مردار انس
بنابر اين اگر الشة گوسفندي را يافتيم كه ذبح شرعي نشده، و يا 

كافر او را ذبح كرده باشد نجس است.
ــده ندارد، پاك  ــئله ۴: مردار هر حيواني كه خون جهن مس
ــرات, ماهي، قورباغه ها. مردار حيواني كه  ــت مثل انواع حش اس

ندانيم هنگام ذبح خون او مي جهد يا نه پاك است.

ــت دارند از اين قاعده استثنا مي  ــت اند و خون جهنده ندارند اما گوش (١) حيواناتي که حرام گوش
ــت. و بنابر احتياط و اجب بول چنين حيواناتي نجس و اما مدفوعشان  ــوند. مثل الک پش ش
محكوم به طهارت است ولي همه ي فضوالت حيوانات بي گوشت, مانند سوسک, پاك است.

  .



(۲۵)

ــت ها و چرم هاي موجود در بازار کشورهاي  ــئله ۵: گوش مس
اسالمي را مي توان براي خوردن و پوشيدن در نماز، استفاده كرد 
به شرطي که يقين نداشته باشيم كه ذبح كننده آنها كافر بوده است. 
ونيز اگر از كشورهاي كافر وارد شود اما فروشنده اش مسلمان باشد 
که به احکام دين پايبند است. حتي اگر فقط بدانيم که فروشنده به 

ي ذبح شرعي پايبند  است. مسئله 
مسئله ۶: اگر ندانيم كه گوشت و پوستها و چرمهاي موجود 
ــد و آن ها را  ــالمي داخلي اند يا وارداتي، پاك ان ــورهاي اس در کش
مي توان خورد و يا در نماز بر تن كرد. چرمهاي مصنوعي ساخت 

کشورهاي اسالمي نيز پاک است.



(۲۶)



(۲۷)

درس پنجم: 
ــربريدن از  ــان و هر حيواني كه هنگام س پنجــم: خون انس
ــفند و پرنده. اما خون حيوان هايي  رگ هايش خون بجهد. مثل گوس
ــرات مثل پشه  كه خون جهنده ندارند, مانند ماهي, قورباغه, حش

ومگس، پاك است.
ــي خود خوني ديديم و  ــئله ۷: هرگاه بر تن و يا جامه  مس

ندانستيم كه از خودمان است يا از حشره, پاك است.
مسئله ۸: خوني كه در ميان تخم مرغ و پرده نازك آن هست 

پاك است ليكن بنابر احتياط واجب، خوردن آن حرام است.
ــوان بيرون  ــربريدن از حي ــي كه هنگام س ــئله ۹: خون مس
ميآيد و جاري مي شود، نجس است، اّما آن چه پس از ذبح در 
ــت. بنابر اين اگر گردن  ــدن حيوان باقي مي ماند پاك اس درون ب
ــپس  ــند و كارد را هم تطهير كنند و س و موضع ذبح را آب بكش
ــه بيرون مي آيد  ــه نمايند خوني ك ــت را قطعه قطع با آن، گوش

پاك است.
مسئله ۱۰: خوني كه از دمل و زخم چركين بيرون مي آيد، 
ــراود و يقين  ــه از آن ها بيرون مي ت ــن زرد آبي ك ــت ليك نجس اس

نداريم كه آميخته به خون است، پاك است.



(۲۸)

ــاختن عطر  ــپري و الكل صنعتي كه در س ــئله ۱۱: اس مس
ــت  ــن و برخي داروها به كار مي رود اگر طبيعتًا مايع مس وادکل
ــت كننده باشد  ــت. ليكن اگر جامد مس ــد، نجس اس كننده باش
ــت ولي  ــود, پاك اس ــد چه تغيير کند و مايع ش ــه جامد بمان چ
ــت كنندگي, حرام است. و اگر اصًال ندانيم  خوردنش, بدليل مس
ــم مي كنيم. ــارت و پاكي آنها حك ــا مايع، به طه ــت ي جامد اس

 اگر چه بهتر است از آنها اجتناب شود زيرا چه بسا ممكن است 
در آينده معلوم شود كه اصل آنها مايع مست كننده است.

ششــم و هفتم: سگ و خوك (خشكي) و هم چنين عرقي 
ــان نيز نجس  ــان بيرون مي آيد و آب دهان و موي بدن ش كه از تنش

است. سگ و خوك دريايي پاك اند.
ــت کننده، مثل ويسكي،  ــتم: شراب وهر نوشيدني مس هش

آبجو، كه خوردنش نزد فاسقان و بدکاران رايج است.
ــت. اما زردشتيان، يهوديان و مسيحيان  نهم. كافر نجس اس

بنابر احتياط واجب پاكند. 
ــت خوار يعني شتري که از مدفوع  ــتر نجاس دهم: عرق ش

انسان تغذيه كرده باشد نجس است.



(۲۹)

درس ششم: 
ــا يكي از اين  ــورد هر چيز با رطوبت ب ــورت بر خ در ص
ــك باشد، نجس  ــود. اما اگر خش ــات دهگانه نجس مي ش نجاس
نمي شود. پس اگر دست خشك شما به خوني كه خشك است، 
ــت دادي و دست او مرطوب نبود،  بخورد و يا اگر با كافري دس
دست شما نجس نمي شود و پاك مي ماند، و اين قاعده مشهور 

است که بر خورد خشک با خشک نجس نمي كند.
مسئله ۱۲: اگر در آب قليل و هر مايع, مثل شربت وروغن, 
ــتي هر چند اندك، افتد موجب نجاست همه مي شود. ليكن  نجاس
در جامدات مثل چوب يا روغن جامد يا پنير، فقط آن قسمتي كه 
ــت در آن افتاده نجس مي شود. پس اگر قطرة خوني روي  نجاس
ــه خون در آن افتاده آلوده  ــاي پنير مثًال بچكد تنها جايي ك قطعه 

مي شود و مي توان آن قسمت را پاك و باقي را مصرف كرد.
مسئله ۱۳: انواع روغن، عسل، داروها و ديگر مواد وارداتي, 
ــت و پوست و چرم, كه از كشورهاي غير اسالمي وارد  جز گوش
ــت. مگر آن که از نجاست آن  ــود پاك وخوردن آن جايز اس مي ش

مطمئن باشيم.
ــيدن نجس و هر چه به يكي از  ــئله ۱۴: خوردن و نوش مس
ــت. مثًال اگر قطره اي خون در  ــده، جايز نيس ــات آلوده ش نجاس



(۳۰)

ظرف آب يا آبگوشت بچكد تا وقتي نجس باشد نمي توان آن را 
خورد.

ــئله ۱۵: نجس كردن مسجد، جايز نيست. و اگر نجس  مس
شد بايد آن را تطهير کرد. مثًال اگر قطره اي خون در مسجد چكيد 
واجب است آن را بشوييم و پاک کنيم و اگر خود نتوانستيم بايد 

شخص ديگري را آگاه سازيم تا آن را پاك كند.
ــًا نجس اند) به هيچ  ــات دهگانه(كه ذات تذّكر: خود نجاس
وجه، تطهير نمي شوند. اما غير از آنها را در صورت نجس شدن 
مي توان شست و پاک کرد. مثًال اگر دست شما، يا زمين، يا جامه 
ــت که چه  ــد مي توان آن را پاك کرد. اما بايد دانس و... آلوده ش
ــت كه   ــيوه تطهير چگونه اس چيزهايي پاک کننده(مطِهر) اند و ش

آن را در درس آينده مي خوانيم. 



(۳۱)

ــتند كه با آنها مي توان اشياي آلوده به  مطّهرات، مواردي هس
نجاست را پاك كرد و ده چيز است: 

ــد با ريختن آب  ــده باش اّول: آب. هر چيزي كه نجس ش
ــل از آموزش چگونگي تطهير با آب  ــود. قب روي آن، پاك مي ش

بايد در مورد انواع آب صحبتي کنيم. آب ها چهار نوع اند: 
۱ ـ آب جاري، مانند آب دريا و رودخانه و آب چشمه ها 

و آب نهرها و جوب ها.
۲ ـ آب باران، هنگام بارش.

ــت وجب مكّعب  ــت و هف ــّر، و مقدار آن بيس ۳ ـ آب ك
ــت كه تقريبًا برابر است با(۴۶۴/۱) كيلوگرم. مانند آن چه در  اس

آب انبارها و يا چاه هاي بزرگ جمع مي شود.
ــطل و امثال  ۴ ـ آب قليل، مثل آب موجود در آفتابه يا س

آن كه از كّر كمتر است.



(۳۲)



(۳۳)

درس هفتم: 
ــت در آن،  آب باران و آب جاري و آب كّر با افتادن نجاس
ــود مگر آن که رنگ يا بو يا طعم آن نجس را پيدا  نجس نمي ش
ــد. پس اگر در يک مخزن آب، خون چكيد و حالت آن تغيير  کن
ــر خون زيادي در آن ريخت  ــرد آن آب پاك مي ماند . اما اگ نک
ــرخي گراييد آب آن مخزن  ــود يا به س طوري كه رنگش قرمز ش
ــد, نجس مي شود و نمي توان آن را خورد  هر چقدر هم که باش
ــر ادرار در آب راكد بريزد و  ــا با آن و ضو گرفت. همچنين اگ ي

بوي ادرار بگيرد.
ــئله ۱۶: آب لوله كشي حكم آب كّر را دارد و اگر آب  مس
ــد و قطره اي خون در آن  ــطل و يا ظرفي باز كردي ــه را در س لول

چكيد نجس نمي شود.
مسئله۱۷: آب قليل به محض برخورد با نجس, نجس مي شود 
ــد و حتي اگر هيچ تغييري نکند. ــت اندك باش هر چند آن نجاس

سؤال: اشياء را چگونه با آب تطهير كنيم؟
جواب: آب كشيدن و تطهير چيزهاي آلوده به ترتيب ذيل است: 
۱ ـ لباس و پتو و قالي و امثال آن با يك بار شستن با آب 
ــوند و همين که آب آن را فرا  جاري يا كّر يا آب باران پاك مي ش
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گيرد پاک مي شود. پس اگر آب باران قالي و فرش را فرا گرفت 
ــود. و اگر با آب قليل  و يا در آب رودخانه فرو رفت پاك مي ش
شسته شوند ونجاست ادرار باشد جز ادرار پسر شيرخوار با دوبار 
ــود بدين ترتيب كه پس از هر بار شستن آن  ــتن پاك مي ش شس
ــد يك بار شستن  ــار دهيم(بچالنيم). اما اگر غير ادرار باش را فش
نجاست وفشار دادن كافي است . البته همه اين ها بعد از بر طرف 

كردن عين نجاست است.
۲ ـ ظرفهاي غذا هم با يك بار شستن زير آب باران يا آب 
ــوند. و اگر با آب قليل شسته شوند پس  جاري يا كّر پاك مي ش
ــه بار پر از آب کرده وخالي  ــت, آن را س از برطرف كردن نجاس

مي کنيم.
ــل اعضاي بدن و زمين و لوازم ديگر  ۳ ـ بقيه ي چيزها مث
ــت از  ــواک و... بعد از برطرف كردن عين نجاس ــل چاقو، مس مث
آنها، يكبار شستن با آب جاري و آب باران و آب كّر كافي است 
ولي با آب قليل اگر آلوده به بول باشند با دو بار و به غير بول با 
ــتن، پاك مي شوند و كافي است پس از برطرف شدن  يك بار شس

عين نجاست، آب به طور پيوسته بر آن ها ريخته شود.



(۳۵)

درس هشتم: 

ــود  ــر لباس به چيزي غير از بول, مانند خون, نجس ش اگ
وخواستي آن را با يک سطل آب تطهير کني، کافي است که لباس 
ــطل خالي شده بيندازي و بعد آب را به اندازه اي که  را درون س
لباس را کامًال فرا گيرد روي آن بريزي, بعد لباس را خارج کني و 
فشار دهي و آب درون سطل را نيز بيرون بريزي. در اين صورت 
ــطل پاک شده است. و اگر نجاست بول باشد  هم لباس و هم س

مي تواني همين کار را دوبار انجام دهي تا لباست پاک شود.
مسئله ۱۸: اگر پسر بّچه شيرخواري كه هنوز غذا نمي خورد 
در جامه ي خود و يا هر جامه اي بول كند يك بار شستن آن با آب 
ــت وفشار دادن آن بنابر احتياط واجب الزم است. قليل كافي اس

پاک کننده دوم: زمين. که کف پا وته كفش را كه به هنگام 
ــان، پا روي  ــاك مي كند. پس اگر انس ــده اند پ راه رفتن نجس ش
ــپس بر روي زميِن پاك و خشك راه رفت  ــت گذاشت س نجاس
ــود و نيز اگر  ــش پاك مي ش ــد ته كفش ــت زايل ش وعين نجاس
ــد و پايش به نجاست برخورد كند وروي زمين پاك  پابرهنه باش

وخشك راه برود، پاك مي شود.
ــر روي زمين مانند  ــاب. زمين و هر چيز ثابت ب ــوم: آفت س



(۳۶)

ــك شود پاك  ــتقيم آفتاب خش درب، پنجره, درخت با تابش مس
ــت زايل شده باشد. پس  ــرط آن كه قبًال عين نجاس مي گردد به ش
ــت مرطوب شده باشد و زير  اگر يکي از آنچه گفتيم بر اثر نجاس
ــود و الزم نيست روي آن  ــود, پاک مي ش ــک ش تابش آفتاب خش

آب بريزيم.
ــئله ۱۹: اگر زمين نجس، خشك باشد, چه نجاست از  مس
بول باشد چه از غير آن, كافي است كه بر جاي نجس آب بريزيم 
ــود و سپس تابش آفتاب آن را خشك کند. اما اگر به  تا خيس ش
جاي حرارت آفتاب، وزش باد يا هر چيز ديگر آن را خشک کرد 

زمين نجس باقي مي ماند. 
چهارم: استحاله. يعني تبديل شدن نجس به چيز ديگر. مانند 
آن که آب نجس يا بول بخار شود که در اين صورت آن بخار پاک 
ــت. همچنين اگر چوب نجس بسوزد خاكسترش پاك است. اس

ــيء از حالي به حال ديگر شود مثل  پنجم: انقالب. يعني ش
آن كه مي و شراب، تبديل به سركه شود. گفتيم كه شراب نجس 
ــت و هنگام ساختن سركه،آب انگور نخست تبديل به شراب  اس
ــود. با اين تحّول آب انگور  ــركه مي ش ــپس تدريجًا س مي شود س

پاك مي گردد. انقالب شراب به سرکه همين است.
ــل انتقال خون نجس به  ششــم. انتقال. يعني جابجايي، مث
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ــت و خون حشرات پاك,  ــگ نجس اس ــرات. مثًال خون س حش
وقتي مگسي خون سگ را با مكيدن به بدن خود انتقال دهد, آن 
ــود و پاك است اّما پيش از  خون نجس جزء بدن آن مگس مي ش
ورود به بدن حشره و در حال مكيدن پاك نيست و اگر مگس را 

در حال مكيدن خون سگ كشتيد، آن خون نجس مي باشد. 
ــدن پاک مي شود و الزم  هفتم. اســالم. کافر با مسلمان ش
نيست خود يا لباسش را آب بکشد. اما اگر در آن حال جنب بوده 

يا زن حايض بوده بايد غسل جنابت يا حيض به جا بياورد.



(۳۸)



(۳۹)

درس هنم: 
هشــتم. تبعّيت: فرزند كافر، بنابر احتياط واجب, هم چون 
ــود در پي او  ــلمان ش ــت. هنگامي كه كافر مس پدرش نجس اس
ــهايي دارد كه  ــوند. تبعّيت، بخش  فرزندان كوچكش نيز پاك مي ش

در كتابهاي مفّصل فقهي ذكر مي شود.
ــم. از بين رفتن عين نجاســت: كه فقط در دوحالت پاک  نه

کننده است: 
ــز نجس بخورد و  ــوان: وقتي كه مرغي چي ــم حي ۱ـ  جس
منقارش به نجاست آلوده شود، منقار با از بين رفتن نجاست پاك 

مي شود و به تطهير با آب، نيازي ندارد. 
ــر از دهان، گوش و يا بيني  ــان: پس اگ ۲ ـ درون بدن انس
ــت  ــوند و نيازي نيس او خون آمد آنها با زوال خون، پاك مي ش
ــيم. بلي اگر  ــاي دهان و داخل گوش و بيني را آب بکش كه فض
ــدند بايد تطهير كرد چون عضو بيروني اند نه  لبها آلوده به خون ش

عضو دروني. 
ــتانت, که به  دهم. غيبت: اگر بداني که ظرف يکي از دوس
مسائل ديني پايبند است, نجس شده و بداني که او هم از نجاست 
ظرف اطالع دارد و بعد از مدتي ببيني که او از آن ظرف استفاده 
ــي که آيا ظرفش را آب کشيده ــت از او بپرس مي کند, الزم نيس
يا نه؛ زيرا انسان با ايماني است و از وظيفه ي خود آگاهي دارد.



(۴۰)

ــاي حاجت جاي  ــان به هنگام بول و قض ــت انس الزم اس
ــيده و محفوظي را, مانند سرويسهاي بهداشتي، انتخاب كند  پوش

و جايز نيست آشكارا وجلوي مردم انجام دهد.
مسئله ۲۰: تطهير مخرج بول، با آب جاري, كّر يا شير آب 
يكبار كافي است و با آب قليل مثل آب افتابه، دو بار الزم است. 
اما مخرج مدفوع, به شرط از بين رفتن عين نجاست يكبار شستن 
كفايت مي كند و نيز مي توان محل را باسه قطعه پارچه، دستمال 
ــت زايل شود، پاك كرد بدون  كاغذي و امثال آنها كه عين نجاس

آن كه نيازي به استفاده از آب باشد.
مسئله ۲۱: آبي كه براي تطهير مخرج بول و مدفوع پس از 
ــتفاده مي شود تا وقتي كه عين نجاست در آن ديده  بول و دفع اس

نشود، پاك است، و آن را آب استنجاء گويند.
مسئله ۲۲: بهتر است مردان پس از بول، مجرا را با كشيدن 
دست از پايين تا سر مجرا، کامال تخليه كنند. در اين صورت اگر 
ــد پاک خواهد  ــکوکي از مخرج بول خارج ش بعد از آن مايع مش

بود اين كار را (استبراء از بول) نامند.
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۱ ـ مطّهرات چند تا است؟

۲ ـ اقسام آب را نام ببريد.

ــت بيفتد آيا  ــاي بول در حوضي كه ُكر اس ــر قطره  ۳ـ  اگ
حوض را نجس مي کند؟

۴ ـ هرگاه قطره اي خون در سطل پر از آب بريزد آيا آب 
سطل را نجس مي کند ؟

ــود چگونه مي توان آن  ۵ ـ اگر فرش وقالي به بول نجس ش
را با آب لوله كشي پاك كرد؟

ــه با آب قليل مي توان پاك كرد؟ ۶ ـ ظرف نجس را چگون

ــد و شما بخواهيد آن را  ۷ ـ اگر جامه اي آلوده به بول باش
در سطلي با آب قليل تطهير كنيد چه مي كنيد؟

۸ـ  چگونه سطلي را كه به غير بول آلوده است با آب قليل 
تطهير مي كنيد؟



(۴۲)

ــد و شما خواستيد آن را با  ۹ـ  اگر زميني آلوده به بول باش
آب قليل تطهير كنيد آيا يك بار جاري شدن آب بر روي آن كافي 

است يا دوبار الزم است؟
ــيد بسيار زياد است و  ــتان كه گرماي خورش ۱۰ـ  در تابس
تابش آن زمين نجس مرطوب را خشك مي كند. آيا زمين با همين 

تابش آفتاب پاك مي شود يا به آب احتياج است؟
ــالم  ــت كافر بوده و بعد اس ۱۱ ـ كودكي كه پدرش نخس

آورده، با كدام يك از مطّهرات پاك مي شود؟
ــي و بعد از آلودگي دهان و  ــر دندان خود را بكش ۱۲ـ  اگ
ــد. براي تطهير كدام قسمت  احتياج به آب  لبهايت خون قطع ش
كشيدن دارد و كدام با از بين رفتن عين نجاست پاك مي شود؟

۱۳ـ  هرگاه خواستي مخرج بول راپس از ادرار، با آب لوله 
ــي و تطهير كني چند بار بايد آب بريزي؟ با آب  ــي آب بكش كش

آفتابه چند بار؟



(۴۳)

درس دهم: 

ــتن صورت و دستها مسح سر  ــت از شس وضو عبارت اس
وپاها به قصد وضو نه به قصد نظافت يا چيز ديگر.

اّول شستن صورت: صورت را بايد از رستنگاه موي سر تا 
پايين صورت يعني چانه شست و عرض آن در حالتي که دست 
ــد، به اندازه فاصله انگشت بزرگ دست تا انگشت  کامال باز باش
شصت است. وشستن صورت بايد از باال به پايين باشد. وشستن 

از پايين به باال يا از راست به چپ جايز نيست.
ــايد گمان کنيد که اين چنين دقيق شستن مشکل  تذّكر: ش
ــد زيرا خواه ناخواه ممکن است دست انسان کمي بر خالف  باش
ــکلي پيش  ــت حرکت کند. بايد توضيح داد براي آن که مش جه
نيايد کافي است که در آغاز شستن صورت نيت کني که صورتت 
ــن نيت کردي حرکت  ــويي. وقتي چني ــاال به پايين مي ش را از ب
ــت الزم, ضرري به  ــت بر خالف جه ــي يا نا خودآگاه دس جزئ
ــد  ــتباه ش ــت نمي زند وآن را باطل نمي کند. فقط هر جا اش وضوي



(۴۴)

دوباره دستت را از باال به پايين روي آن بکش. 
ــئله ۲۳: شستن درون لب ها و قسمت داخلي چشم، و نيز  مس
داخل دهان و بيني واجب نيست و شستن بيرون آن ها كافي است.

ــيدن آب به پوست شود,  ــئله ۲۴: هر آنچه مانع از رس مس
ــم جمع مي شود يا سرمه و مواد  مثل آنچه هنگام خواب كنار چش
ــي, بايد هنگام وضو برطرف شود تا آب به همه ي اجزاي  آرايش

صورت برسد.
ــئله ۲۵: اگر موي صورت انبوه باشد شستن ظاهر آن ها  مس

كافي است و الزم نيست زير آن شسته شود.
دّوم: شستن دستها: در وضو بايد دستها را از آرنج تا نوك 
انگشتان، از باال به پايين شست و حركت هاي جزئي به چپ وراست, 
ــاند.  ــيبي نمي رس ــا همان توضيحي که در تذکر پيش گفتيم, آس ب
ــت چپ شسته شود. ــت دست راست پيش از دس البته الزم اس

ــورت،  ــتن ص ــل از شس ــردم قب ــي از م ــئله ۲۶: برخ مس
ــتن دست ها  ــند و هنگامي كه نوبت شس ــان را آب مي كش دست هايش
ــتن و آب كشيدن اّول  ــد مي پندارند كه همان شس در وضو مي رس
ــت. در حالي که چنين نيست و بايد دستها را از آرنج تا  كافي اس

نوك انگشتان دست، شست.
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ــد كه مانع  ــت ها چرك يا چيزي باش ــئله ۲۷: اگر بر دس مس
رسيدن آب وضو به پوست مي شود بايد آن را برطرف كرد.

ــت چپ را شستي بايد مراقب باشيد  مسئله ۲۸: وقتي دس
ــتت با رطوبت ديگري مخلوط نشود. و همانطور که  که كف دس
توضيح خواهيم داد بايد با همان رطوبت دستها مسح را انجام دهيد. 



(۴۶)



(۴۷)

درس يازدهم: 
ــّوم مسح سر و پا: بنابر احتياط واجب بايد با كف دست  س
راست جلوي سر را مسح كرد و حّد آن باالي سر تا جاي رويش 
مو و پهناي آن بخش موازي پيشاني است و مسح قسمتي از آن, 

هر چند به اندازه ي يك انگشت باشد، کافي است.
ــح مي شود بايد از موي همين قسمت باشد.  و مويي که مس
ــيار بلند است و از قسمت جلوي  ــي كه موي سرش، بس اما كس
ــان را در جلو جمع  ــر فراتر مي رود, مثل زناني که موي سرش س

مي کنند, بايد مسح را بر پوست سر بکشند.
ــئله۲۹: به هنگام مسح سر دست و يا انگشتان را وسط  مس
ــتيم به حركت در  ــر مي گذاريم و آن را به هر جهتي که خواس س
ــت. ــورت يا بر عكس، يا به چپ و راس ــم. به طرف ص مي آوري

و مراقب باش دستت به صورتت نرسد و آب دست با آب 
ــت را براي مسح  ــود بلكه همان رطوبت دس صورت آميخته نش

پاها استفاده كن.
ــح نبايد خيس و مرطوب  ــئله ۳۰: موي سر قبل از مس مس
ــك کرد مگر آن كه رطوبت، بسيار  ــد و گرنه بايد آن را خش باش

اندك باشد كه ضرري ندارد.



(۴۸)

ــتان تا  چهارم مســح روي پاها: و حد آن هم از نوك انگش
ــت. البته بهتر است كه مسح  مفصل پا با حد اقل پهناي يك انگش
ــود به اين ترتيب كه با رطوبت كف  ــت انجام ش باتمام كف دس
دست راست روي پاي راست و با رطوبت كف دست چپ روي 

پاي چپ مسح شود.
ــد كه مانع  ــئله ۳۱: نبايد روي پاها چرك يا چيزي باش مس

شود آب به پوست يا موي روييده بر آن برسد.
مسئله ۳۲: نبايد روي پاها هنگام مسح خيس باشد.

ــت كه با آن سر و پاها را  ــئله ۳۳: كافي است كف دس مس
ــت كه رطوبت پس از  ــح مي كشيم مرطوب باشد و الزم نيس مس

مسح روي پاها هم ديده شود.



(۴۹)

ــرايطي دارد كه در صورت بر طرف  صحيح بودن وضو، ش
شدن يكي از آنها، وضو باطل مي شود. مهمترين اين شرايط شش 

شرط است: 
اّول: آب وضو پاك باشد و به يكي از نجاسات آلوده نباشد.

دّوم: آب غصبي نباشد.
ــد تا آب وضو آلوده نشود و  ــّوم: اعضاي وضو پاك باش س

وضو تحقق يابد.
ــد تا  ــارم: جايي كه در آن وضو مي گيريد غصبي نباش چه

قصد قربت تحقق يابد.
پنجم: قصد از وضو تّقرب به خدا باشد به اين معنا كه براي 

اطاعت امر خداي متعال باشد و نه به قصد ديگر.
ــواده وضو بگيري که  ــز! مبادا از ترس خان ــر: اي عزي تذّك
ــيد خداست كه  ــت. آنچه بايد از او ترس چنين وضويي باطل اس
ــخت وجانکاه دزوخ را در پي دارد.  نافرماني عذاب خدا و آتش س



(۵۰)

ــد و پرهيز از  ــراي فرمان خداون ــد فقط براي اج ــس وضو باي پ
معصيت او باشد.

ششم: مواالت . به اين معنا كه در هنگام وضو و در شستن 
اعضا فاصله ي زياد نيفتد. مثل آن كه دست خود را بشويي آنگاه 
مشغول كار و يا بازي شوي به اندازه اي كه رطوبت عضو شسته 
ــتن عضو ديگر بپردازي، چنين  ــك شود و بعد به شس شده خش

وضويي باطل است.



(۵۱)

درس دوازدهم: 

ــل مي كنند چهار مورد  ــن چيزهايي كه وضو را باط مهمتري
ــت: بول كردن، خروج مدفوع، خروج باد از شكم و خوابيدن.  اس
پس كسي كه وضو گرفته و يكي از اين چهار مورد از او سر زند 

وضوي او باطل است و بايد براي نماز وضويي ديگر بگيرد.
مسئله ۳۴: اگر انسان نداند كه وضو دارد يا نه واجب است 

براي نماز وضو بگيرد.
مسئله ۳۵: اگر انسان وضو داشته باشد و بعد شك كند كه 
آيا يكي از مبطالت وضو از او سر زده يا نه وضوي سابق صحيح 

است و به وضوي دوباره نيازي نيست.
مسئله ۳۶: بهتر است انسان هميشه حتي در غير وقت نماز 
وضو داشته باشد. و نيكو است كه پيش از خواب و قبل از رفتن 
به رختخواب وضو بگيرد . امام صادق A در حديثي فرمودند: 
ــر كس با وضو  ــر فكأنما احيي الليل»(١). ه ــن بات علي طه «م

بخوابد گويا شب زنده داري كرده است.

(١) حممد بن احلسن احلر العامىل، وسايل الشيعة، ج١ باب ٩، استحباب خواب با طهارت.



(۵۲)

ــئله ۳۷: در وضو چند چيز مستحب است انجام شوند  مس
ــتري مي دهد و اگر  ــي اگر انجام بدهيم خداوند بما ثواب بيش يعن
ــت آوردن ثواب،  ــت براي بدس انجام ندهيم گناه ندارد وبهتر اس
ــدن آب درون  ــل مضمضه يعني چرخان ــام دهيم مث ــا را انج آنه
ــي آب در بيني كردن كه  ــاق يعن ــان و بيرون ريختن, استنش ده
ــروع به وضو هر كدام سه بار. و هم چنين انجام دهيم  پيش از ش
مستحب است در شروع به وضو «بسم اهللا الرمحن الرحيم» بگوييم 
ــوييم دعايي را كه روايت  ــه صورت خود را مي ش ــي ك . و هنگام
ــده بخوانيم: «اللهـّم بّيـض وجهي يوم  ــده امام عليA مي خوان ش
تسـوّد الوجوه وال تسـّود وجهي يوم تبيض الوجـوه» [خدايا روي مرا 
در روزي كه صورتها سياه اند، سفيد فرما و در روزي كه صورتها 
سفيدند روي مرا سياه مگردان.] و موقعي كه دست راست خود را 
مي شوييم بگوييم: «اللهّم اعطني كتايب بيميني واخللد يف اجلنان بيساري 
ــت راستم و  وحاسـبني حسـابًا يسـريًا» [خدايا نامه عمل مرا به دس
ــت را به دست چپم و حساب مرا آسان  ــند جاودانگي در بهش س
ــت چپ بگويد: «اللهـم ال تعطني  ــتن دس فرما.] و نيز هنگام شس
كتـايب بشـاميل و ال من وراء ظهـري و ال جتعلها مغلولـة إىل عنقي و اعوذ 
بك من مقطّعات النريان»[خدايا نامه عمل مرا به دست چپ و يا از 
پشت سرم مده و آن را بر گردنم مياويز و به تو از پاره هاي آتش 
ــيم بگوييم: «اللّهم  ــح مي كش ــر را مس پناه مي برم.] و وقتي كه س



(۵۳)

ــش لطف و  غّشـني برمحتـك وبركاتـك وعفـوك» [خدا مرا زير پوش
بركت و بخشايشت قرار بده] و در مسح پاها بگويد: «اللّهم ثبتني 
عىل الرصاط يوم تزّل األقدام واجعل سـعيي فيـام يرضيك عّني» [خدايا 
ــتوار بدار  ــد، قدمهايم را ثابت و اس ــه قدمها مي لغزن در روزي ك
وكوشش مرا در چيزي قرار ده كه تو را از من خوشنود مي سازد].

ــخص بي وضو به  ــت زدن ش ــئله ۳۸: لمس كردن و دس مس
ــت. و لمس كردن آيه هاي موجود در  ــته هاي قرآن جايز نيس نوش
ــت. و دست زدن  كتاب هاي ديگر نيز بنابر احتياط واجب جايز نيس
ــخص بي  وضو به لفظ جالله «اهللا» و ديگر نام هاي مخصوص  ش

الهي مانند رحمان، باري، قدّوس وغيره جايز نمي باشد.



(۵۴)



(۵۵)

ــي واجب مي شود كه به هر سببي نمي تواند  تيّمم بر كس
وضو بگيرد و مهمترين آن ها سه چيز است.

اّول: آب در دسترس انسان نباشد و براي آن كه نماز ترك 
ــي كه در وقت نماز  ــم مي كند و نماز مي گزارد و تا وقت ــود تيّم نش

آب نيافته وظيفه اش همين است.
دّوم: آب ضرر داشته باشد چون خداوند متعال نمي خواهد 
ــد و به همين جهت براي مريضي كه آب  ــيب برس ــان آس به انس
ــيله آسانتري قرار داده که تيمم است پس  براي او ضرر دارد وس
اگر آب در طول وقت نماز براي انسان ضرر داشته باشد. بايد او 

تيمم كند و نماز بخواند و نمازش صحيح است.



(۵۶)



(۵۷)

درس سيزدهم: 
ــان مقدار كمي آب در اختيار  ــت كه انس ــّوم. حالتي اس س
ــراي وضو مصرف  ــد به صورتي که اگر آن آب را ب ــته باش داش
ــنگي  ــت که خود يا مؤمن ديگري در اثر تش کند احتمال آن هس
ــقت بسيار افتد. وخشنودي خداي سبحان در  جان دهد يا به مش
آسايش و راحتي مؤمن است نه اسيب او پس در اين حالت تيّمم 

را عوض وضو قرار داده است. 
ــت وضو گرفتن  ــد و فرص ــئله ۳۹: اگر وقت تنگ باش مس
ونمازخواندن نباشد, مثًال صبح نزديک طلوع آفتاب از خواب بيدار 
شوي به طوري که بداني در صورت وضو گرفتن نمازت قضا مي شود, 
بايد با تيمم نماز بخواني و بعدًا قضاي آن را با وضو به جا آوري.

شايد بپرسي که بر چه چيزي مي توان تيمم کرد؟
جواب آن است که تيّمم را مي توان، بر هر آن چه زمين به 
حساب بيايد وخشك باشد مثل خاك، شن، ماسه، سنگ و مرمر 
ــيمان, موزاييك، و  طبيعي و امثال آن، انجام داد. تيمم بر آجر, س

گچ نيز جايز است.
ــن, پارچه  ــتر, آه ــه، گياه, خاكس ــئله۴۰: تيّمم بر شيش مس

جايز نيست.



(۵۸)

مسئله۴۱: بر زمين نجس و آلوده حتي اگر خشك هم باشد 
ــن غصبي كه صاحبانش  ــت. همچنين كه بر زمي ــم جايز نيس تيّم
راضي نسيتند در آن تيّمم شود نمي توان تيمم کرد. زيرا با توجه 
ــت پس تيّمم  ــه تصّرف غاصبانه قصد تقّرب به خدا ممكن نيس ب

در آن صحيح نمي باشد. 



(۵۹)

ــکلي  ــت ياد بگيريد تا بعدًا با مش ــم تيمم را با دق عزيزان
مواجه نشويد. تيمم بدين صورت است: 

۱ـ  كف دست را يك بار بر زمين (مثًال خاك) بزنيد. بعد از اين 
کار بهتر است با به هم زدن دستها خاک را از دستانت برطرف کني.

۲ـ  آنگاه تمام پيشاني را از محّل رويش موي سر تا قسمت 
پايين پيشاني، مسح كنيد به طوري که ابروها و قسمت باالي بيني 
مسح شود. حرکت دست ها فقط بايد از باال به پايين و تمام قسمت 
مورد نظر را در بر بگيرد و هيچ گونه حرکت عرضي جايز نيست. 
۳ ـ سپس با كف دست چپ پشت دست راست را از مچ 
ــت راست روي دست چپ را  ــر انگشتان و بعد با كف دس تا س
بهمان ترتيب، مسح مي كنيد. و اين مسح نيز بايد از باال به پايين 
ــد. تيمم واجب  ــت يا چپ نداشته باش ــد و انحرافي به راس باش
همين است. اما بهتر است يك بار ديگر دستها را بر زمين و بعد 
به هم زنيد و پشت دست راست و سپس پشت دست چپ را به 



(۶۰)

همان ترتيبي كه گذشت مسح كنيد.
ــد و الزم  ــئله ۴۲: تيّمم بايد به قصد قربت به خدا باش مس
است چرك و مانع از مواضع تيّمم بر طرف شود و حتي انگشتر 

را درآوريد تا روي دست كامًال مسح شود.
ــئله ۴۳: كسي كه به عّلت ناتواني از وضو, تيّمم مي كند  مس
بنابر احتياط واجب نبايد پيش از دخول وقت تيّمم كند بلكه بايد 
صبر کند تا وقت نماز داخل شود آنگاه براي نماز تيّمم كند. مثًال 
ــل از ظهر براي خواندن نماز ظهر تيّمم نكند بلكه منتظر بماند  قب

تا ظهر شود سپس تيّمم كند.
ــد  ــته يا زخمي باش تذكر: اگر بعضي اعضاي وضو شكس
ــد، مسائلي پيش مي آيد كه بايد به كتاب هاي  وتطهير آن، ممكن نباش

مفّصل فقهي مراجعه شود.



(۶۱)

ــت در وضو، صورت و دو دست را بجاي  ۱ـ  آيا جايز اس
شستن از باال به پايين از پايين به باال يا از راست به چپ شست؟

ــرش را جمع كند، مي تواند بر آن  ۲ ـ اگر بانويي موي س
مسح كند؟

۳ ـ شرايط صحت وضو را بشماريد.
ــائل وضو  ــان مطلعي آگاه به س ۴ـ  آيا تاكنون در برابر انس

گرفته ايد تا در صورت وجود اشتباه شما را متوجه كند؟
۵ ـ چه چيزهايي وضو را باطل مي كند.

ــتيد كه آيا  ــر صبح وضو گرفته و هنگام ظهر ندانس ۶ ـ اگ
ــد با آن وضو نماز  ــده آيا مي تواني ــت يا باطل ش آن وضو باقي اس

بخوانيد يا بايد وضوي ديگري بگيريد؟
ــت؟ ــود چيس ۷ ـ چيزهايي كه موجب وجوب تيّمم مي ش

۸ ـ آيا مي توان روي سيمان تيّمم كرد؟
۹ ـ آيا تيّمم بدون به هم زدن دستها, پس از زدن بر زمين، 

صحيح است؟
۱۰ ـ چه قسمتهايي از صورت، بايد در تيّمم مسح شود؟



(۶۲)



(۶۳)

درس چهاردهم: 

ــان است كه الزم است به  نماز از مهمترين واجبات بر انس
ــت در اّول وقت و با تمام شرايط و با  ــد و بهتر اس آن پايبند باش
ــود. در حديث آمده که نماز ستون دين است اگر  ــوع، ادا ش خش
ــود بقيه اعمال هم پذيرفته مي شود و اگر مردود شود  پذيرفته ش
ــود، و در حديث از رسول خدا1  ديگر اعمال نيز مردود ميش
آمده كه فرمودند: بدانيد خداي تعالي به عّزت خود سوگند ياد 
ــدگان را عذاب نكند و در  كرده كه نمازگزاران و ســجده كنن
ــتند با آتش  روزي كه مردم در برابر پروردگار جهانيان مي ايس

نترساندشان.
امام باقرA فرمودند: به نماز خود سهل انگار مباش كه 
رســول خدا1 به هنگام رحلتش فرمود كسي كه نمازش را 
ســبك شمارد از من نيست و در حوض، بر من وارد نمي شود.

ــان فرمودند:  ــي وفاتش ــم در لحظه  ــام صادقA ه وام
«شفاعت ما به كسي كه نماز را سبك شمارد نمي رسد».

ــا را نپذيرد و  ــال م ــدا اعم ــر خ ــد اگ ــور کني ــال تص ح
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ــد، در روز  ــفاعت نكنن ــق ما ش ــانF در ح ــر1 وامام پيامب
ــا را از  ــي م ــاه ببريم؟! و چه كس ــي بايد پن ــه چه كس ــت ب قيام
ــاه ببريم  ــياطين پن ــرد؟ آيا به ش ــالص خواهد ك ــول آنروزخ ه
ــياه ــان را س ــد و آتش رويش ــذاب ان ــن ع ــود در بدتري ــه خ ک

 کرده است؟ 
ــي كه نماز را سبك بشمارد آن باشد  واگر سر نوشت كس
ــاز نمي خواند چه خواهد بود  ــي كه به كّلي نم پس حال آن كس

وعذاب او چقدر و چگونه است؟
ــم و عذاب خداوند  ــس بياييد در کنارهم خود را از خش پ
برهانيم و به شفاعت پيامبر1 و امامان معصومF پيروز شويم 

و در روز تشنگي بزرگ از حوض كوثر رسول اهللا1 بنوشيم.
ــت كه به خدا توّكل كنيم و نسبت به  ــت آن اس گام نخس
ــًال آن را در اّول وقت به جا آوريم  ــان دهيم و عم نماز تعّهد نش
ــت  ــرار و بدان كه نماز نمي خوانند و به دنبال كارهاي زش و با اش
هستند نباشيم و به سخنانشان اعتنا نكنيم، و در آنچه قرآن در فرق 
ــان نمازخوان و آن که نماز نمي خواند, مي گويد درنگ كنيم:  مي
افُِظوَن ُأوَلئَِك ِيف َجنَّاٍت ُمْكَرُموَن] (المعارج  ِذيَن ُهْم َعَىل َصالِهتِْم ُحيَ [َوالَّ
۳۴،۳۵).[وكساني كه بر نمازهايشان مواظبت دارند . اينان در بهشت، 
گراميانند]. [ِيف َجنَّاٍت َيَتَسـاَءُلوَن َعِن اْملُْجِرِمَني َما َسَلَكُكْم ِيف َسَقَر َقاُلوا 
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ــت از مجرمان، پرس و  ني] (المدثر: ۴۰ ۴۳) [در بهش َصلِّ َملْ َنُك ِمَن اْملُ
جو مي كنند كه چه چيز شما را راهي دوزخ كرد؟ در پاسخ گويند: 

ما از نمازگزاران نبوديم]. 
حال خود مختاريد که در ميان کدام گروه باشيد. نمازگزاران 

يا تارکان نماز. بهشتيان يا دوزخيان. 
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در هر شبانه روز به ترتيب زير پنج نماز واجب است: 
ــت  ۱ـ  نماز صبح که دو ركعت و وقتش از طلوع فجر اس

(آغاز نور افقي در مشرق) تا طلوع آفتاب.
۲،۳ـ  نمازهاي ظهر و عصر. و هر يک چهار ركعت است 
ووقتشان از نيمروز تا غروب آفتاب مي باشد. البته بايد نماز ظهر 
را پيش از نماز عصر خواند. ونيمروز را اينگونه مي شناسيم مثًال 
اگر آفتاب در ساعت هفت و نيم صبح طلوع و ساعت شش بعد 
از ظهر غروب مي كند طول روز يازده ساعت است و نيمروز، با 
گذشت نيمه اّول، يعني در ساعت دوازده و سي دقيقه تحقق مي يابد.

۴ ـ نماز مغرب که سه ركعت است.
ــاء (خفتن) که چهار ركعت است و وقتش از  ۵ـ  نماز عش
ــب است و بهتر است زودتر از بر طرف  غروب آفتاب تا نيمه ش
ــود. البته نماز مغرب جلوتر از  ــرقي خوانده نش شدن سرخي ش
ــي هر دو را فراموش كند بايد  ــاء خوانده مي شود و اگر كس عش
ــا را به  ــل از طلوع فجر نماز مغرب را به نيت قضا ونماز عش قب

نيت بين ادا وقضا بخواند.
ــا طلوع فجر ــروب آفتاب ت ــف فاصله غ ــب: نص نيمه ش

(آغاز وقت نماز صبح) است.



(۶۷)

درس پانزدهم: 

انسان نمي تواند برهنه به نماز ايستد حتي اگر در اتاق تنها 
باشد و کسي او را نبيند. 

بر مردان واجب است عورت خود را بپوشانند و بر بانوان 
ــت كه در هنگام نماز همه بدن, جز صورت و دستها,  واجب اس
ــانند. و اگر نامحرمي او را نمي بيند مي تواند پاهايش را  را بپوش

نيز نپوشاند.
لباس نمازگزار بايد شش شرط داشته باشد: 

ــد). پس اگر زني  ــد(يعني غصبي نباش اّول: بايد مباح باش
ــت, يا مردي  ــا جامه هاي او غصبي اس ــد كه چادر نماز و ي بدان
ــان باطل است. اما اگر  ــهايش غصبي است، نمازش بداند كه لباس 
در حين نماز متوجه نباشد که لباسش غصبي است و بعد از نماز 
بفهمد, نمازش صحيح است ولي بايد آن لباس را براي نماز بعد 

عوض کند.
ــاي طبيعي كه از  ــد. و چرم ه ــردار نباش ــت م دّوم: از پوس
كشورهاي غير اسالمي وارد مي شود از آن جمله است. حتي بند 
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ساعت اگر از پوست حيوان ساخته شده باشد و همينطور كمربند و 
تمام قطعه هاي كوچك چرمي كه به برخي لباسها دوخته شده است.

ــّوم: از اجزاء بدن حيوان حرام گوشت اعم از پوست و  س
كرك و مو وغيره نباشد. پس نماز در جامه اي مثل كت يا كاپشن 
ــت روباه فراهم شده باشد جايز نيست، حتي اگر  كه مثًال از پوس
ــما چند رشته موي گربه بچسبد، احتياط واجب  به تن يا لباس ش

بر طرف كردن آن در هنگام نماز است.
مسئله ۴۴: اگر لباسي چرمي داشتي و نمي دانستي که چرم 
طبيعي است يا نه, مي تواني با آن نماز بخواني زيرا معلوم نيست 

از پوست حيوان تهيه شده ياشد. 
ــاز طال و يا جامه ي  ــارم و پنجم: مرد نبايد در حال نم چه

حرير خالص بپوشد. اما براي بانوان جايز است.
ششم: بايد پاك باشد. پس نماز با لباس نجس جايز نيست. 
ــد فقط چند مورد استثناء شده كه  بدن نمازگزار هم بايد پاك باش
ــت و در درس آينده خواهيم خواند. ــه مورد اس مهمترين شان س
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درس شانزدهم: 

۱ ـ خون زخم، دمل چركين و همچنين دواي روي زخم, 
ــت  تا وقتي که بهبود پيدا نکرده, در لباس نمازگزار مورد عفو اس
ــت. و نماز با آن صحيح است. و پاك كردن و تطهير آن الزم نيس

۲ـ  خون اندكي که بر لباس باشد، به استثناي خون نفاس و 
حيض بنابر احتياط واجب, اگر قطر آن از  ۲/۳ سانتي متر تجاوز نكند 
بنابر احتياط واجب, مورد عفو است. و نماز با آن صحيح است. اما 
خوني را که روي بدن باشد, به جز موارد حالت۱, بايد تطهير کرد. 
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ــه نمازگزار از  ــدن در مکان و فضاي غصبي ک ــاز خوان نم
ــت زيرا نماز عبادت است  غصبي بودن آن اطالع دارد جايز نيس
ــت و با تصّرف  ــرط اس ــد تقّرب به خداي متعال در آن ش و قص

غاصبانه، قصد قربت تحقق نمي يابد.
مسئله ۴۵: كسي كه در مكان غصبي زنداني است اگر نماز 

به آن مکان آسيب نرساند، جايز است در آنجا نماز بخواند.
ــجدها،  ــن عمومي مثل مس ــي در اماك ــئله۴۶: اگر كس مس
ــتد  ــتي كند و در آنجا بايس ــالن ها و پارك ها پيشدس ــينيه ها، س حس
ــي حق ندارد او را به زور از آنجا دور کند يا  يا نماز گزارد, کس
جايش را بگيرد. اما اگر کسي حاضر نيست و عالمتي از خود به 
جا گذاشته, مثل جانماز يا مهر يا..., اگر مدت زيادي است که باز 
ــا نمي توان بر جانماز يا  ــته مي توان در مکانش تصرف کرد ام نگش

مهر يا هر چيز ديگر تصرفي کرد. و نماز خواند.
ــد وفروش کردن در معابر  ــئله۴۷: نماز خواندن يا خري مس
ــده, اگر موجب  ــاخته ش ــي که براي عبور و مرور مردم س عموم
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مزاحمت براي مردم مي شود, حرام است.
ــه نماز بخوانند  ــرد مي توانند كنار هم ب ــئله ۴۸: زن و م  مس
اعم از آن كه مرد جلوتر باشد يا زن و يا در يک خط باشند. البته 
ــت در صورت نبودن پرده اي ميانشان, مرد جلوتر از زن  بهتر اس

نماز بخواند.
مسئله ۴۹: در بارگاه هاي پيامبر و ائمهF, نمي توان جلوتر 
از ضريح نماز خواند, به طوري که ضريح پشت انسان قرار گيرد. 



(۷۲)
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درس هفدهم: 

در نماز بايد رو به كعبه ي شريفه ايستاد که قبله ي مسلمانان 
ــي که  ــت. فضاي فوقاني آن نيز حکم کعبه را دارد و مثًال كس اس
ــاي فوقاني كعبه نماز  ــت بايد به روبروي فض ــوار هواپيما اس س

بخواند.
ــئله ۵۰: اگر در جايي جهت قبله را ندانيم مي توانيم به  مس
گواهي دو آدم عادل و آشنا اعتماد كنيم همچنان كه مي توانيم به 
ــمتي نمازگزاريم كه مسلمانان آن منطقه رو به آن سمت، نماز  س
ــان را رو به آن سمت ساخته اند. مي خوانند و محراب مساجدش



(۷۴)

ــبانه روزي، اذان  ــت در نمازهاي پنجگانه ش مستحب اس
واقامه گفته شود.

ــك اذان و اقامه  ــت به گفتن ي ــئله ۵۱: در نماز جماع مس
ــود اعم از آن كه توسط امام جماعت خوانده شود يا  كفايت مي ش

توسط يكي از مأمومين.
ــه يك تكبير و  ــي تواند از فصول اذان ب ــئله ۵۲: زن م مس
ــهادتين (اشـهد ان ال اله إّال اهللا و اشـهد ان حممدًا رسـول اهللا) اكتفا  ش
ــت هم چنان كه به جاي اقامه  ــهادتين نيز كافي اس كند. اکتفا به ش
ــهادت مزبور را بگويد و هرگاه صداي  مي تواند يك تكبير و دو ش

اذان را شنيد گفتن دو شهادت به جاي اقامه کافي است.
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اذان هيجده فصل دارد: 
چهار بار اهللا اكرب      
دو بار اشهد ان ال اله إّال اهللا    
اشهد اّن حممدًا رسول اهللا    دو بار
حّي عىل الصالة     دو بار
حّي عىل الفالح     دو بار
دو بار حّي عىل خري العمل     
دو بار اهللا اكرب      
دو بار ال اله إّال اهللا     

واقامه هفده فصل دارد: 
دو بار اهللا اكرب      
دو بار اشهد ان ال اله إّال اهللا    
دو بار اشهد اّن حممد رسول اهللا    
دو بار حّي عىل الصالة     
دو بار حّي عىل الفالح     
دو بار حّي عىل خري العمل    
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قد قامت الصالة     دو بار
دو بار اهللا اكرب      
يک بار ال اله إّال اهللا     

مسئله ۵۳: بر گوينده وشنوندگان مستحب است هنگام ذكر 
نام شريف رسول اهللا، بر او صلوات فرستند.

 ,Aــهادت به واليت امام علي مسئله ۵۴: خوب است ش
ــود چنانكه برخي  ــدون قصد جزءّيت، به اذان و اقامه اضافه ش ب
ــول خدا1  ــلمانان در عصر رس روايات بر آن داللت دارد. مس
ــاي نبّوت  ــي كه ادع ــود عنس ــرده اند. وقتي اس ــز چنين مي ك ني
ــلمين مي گفت: اشهد ان محمدًا  ــته شد مؤّذن مس كرده بود كش
ــه آن را جزئي از  ــدون آن ك ــّذاب) ب ــه ك ــول اهللا (واّن عيهل رس

اذان بدانند.



(۷۷)

درس هيجدهم: 

مسئله ۵۵: در اذان و اقامه چند چيز شرط است: 
۱ ـ  اذان مقّدم بر اقامه باشد.

۲ ـ هر دو به زبان عربي صحيح ادا شوند و ترجمه آنها به 
زبان هاي ديگر و يا به شكل غلط و نادرست كافي نيست.

ــر دو پس از دخول وقت نماز  ــر احتياط واجب ه ۳ـ  بناب
بايد گفته شود حتي براي كسي كه نماز صبح را تنها و به صورت 

فرادا مي خواند.
۴ـ  شرط است گوينده اقامه رو به قبله بايستد و با وضو باشد.

ــا اقامه در اثناي  ــت گوينده اذان وي ــئله ۵۶: مكروه اس مس
آن ها، حرف بزند, به ويژه بعد از گفتن (قد قامت الصالة).
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۱ ـ نّيت.
۲ ـ تكبيره االحرام.

۳ ـ قيام.
۴ ـ طمأنينه و آرامش، بنابر احتياط واجب.

۵ ـ قرائت.
۶ ـ ذكر.

۷ ـ ركوع.
۸ ـ سجود.
۹ ـ تشهد.
۱۰ـ سالم.

۱۱ـ موااله و پيوستگي اعمال.
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ــان نماز را به قصد قربت انجام مي دهد. به همان  يعني انس
ترتيب كه در وضو گفته شد.

ــي كه نماز مي خواند تا مردم او را تعريف  مسئله ۵۷: كس
ــد كنند واو را آدم خوب پندارند يا از ترس خانواده اش  و تمجي
ــران  ــت و بايد نوجوانان عزيز پس نماز مي گزارد نمازش باطل اس
ــد وبدانند كه نماز، فقط با قصد  ــران به اين نكته توّجه كنن ودخت

قربت صحيح است.
ــئله ۵۸: واجب است انسان بداند کدام نماز را مي خواند  مس
مثًال نماز صبح است يا ظهر يا عصر يا مغرب يا عشاء يا غير آنها. 

ــدون آن, چه  ــود و ب ــروع مي ش  نماز با تكبيره االحرام ش
ــود. با اضافه کردن عمدي آن  ــهوي يا عمدي, نماز باطل مي ش س
ــت. پس اگر يك بار آن را صحيح ادا كرد ديگر  نيز نماز باطل اس
براي بار دوم آن را تكرار نكند زيرا با گفتن بار دوم باطل مي شود 

و بايد براي شروع نماز براي بار سوم تکبير بگويد.
مسئله ۵۹: واجب است تكبيره االحرام به زبان عربي باشد 
ــت. همچنين بايد آن را  ــت ديگر کافي نيس ــي آن به لغ وترجمه 
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صحيح ادا كرد.
مسئله ۶۰: نمازگزار در همه نمازها، اختيار دارد که تكبيره 

االحرام را بلند يا آهسته بگويد.
ــه نمازگزار قبل از  ــت ك ــئله ۶۱: احتياط واجب آن اس مس
گفتن تكبيره االحرام و پس از آن، اندكي ساكت باشد و آن را به 

ذكرهاي قبل و بعد، وصل نكند.
ــت نمازگزار هنگام گفتن تكبيره  ــتحب اس مسئله ۶۲: مس
االحرام دستهايش را تا نزديك صورت و كنار دو گوش باال ببرد 

و بعد از گفتن تكبير، آنها را پايين آورد.



(۸۱)

درس نوزدهم: 

ــت نمازگزار، در نمازهاي واجب، هنگام گفتن   واجب اس
ــره االحرام، قرائت، پيش از ركوع و بعد از آن, قبل از رفتن  تكبي
به سجده، ايستاده باشد و بنابر احتياط واجب بايد روي دو پايش 

بايستد نه فقط يك پا.
مسئله ۶۳: در نمازگزار اثر بيماري يا ديگر عذرهاي شرعي 

كه نمي تواند ايستاده نماز بخواند، مي توان نشسته نماز خواند.

 بنابر احتياط و اجب
 يعني بدن نمازگزار در اثناي گفتن تكبيره االحرام، قرائت 
ــد. بنابراين, به احتياط وجوبي,  ــاکن و بي حرکت باش و ذكرها، س
نماز در اتومبيل درحال حركت, جايز نيست هم چنان كه نماز در 
ــا ابرها و يا كانال هاي هوايي  ــبب برخورد ب هواپيما آن گاه كه به س
ــواه به حركت در مي آيند  ــافران نيز خواه ناخ تكان مي خورد و مس

و طمأنينه از بين مي رود، جايز نيست.

در ركعت اّول ودوم نمازها سوره ي حمد و بعد از آن يك 
ــّوم نماز  ــوره هاي ديگر را مي خوانيد و در ركعت س ــوره از س س
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ــا, ميان  ــرب ودر دو ركعت آخر نمازهاي ظهر و عصر و عش مغ
ــوره حمد تنها و بين تسبيحات، كه ذكر ناميده مي شود،  خواندن س
ــبيحات کافي است يكبار بگوييد: «سبحاَن اهللاِ و  مخيريد. در تس
ــه بار  ــت آن را س الحمُد هللاِ وال اله إّال اُهللا و اُهللا اكبر» و بهتر اس

تكرار كنيد.
ــت  ــد و الزم اس ــئله۶۴: قرائت نماز، بايد صحيح باش مس
ــرآن كريم مراجعه كند و آن را مطابق قواعد عربي  نمازگزار به ق

به طور صحيح حفظ كند.
مسئله ۶۵: سوره هاي «فيل» و«ايالف» در حكم يك سوره اند 
پس اگر پس ازخواندن حمد، سوره ي «فيل» را برگزيديد بايد پس 
ــوره ي «ايالف» را هم بخوانيد. و نيز سوره هاي «ضحي»  از آن س

و «انشراح» همين حکم را دارند. 
ــاكن  ــئله ۶۶: كلمه هايي كه آخر آن ها حركت دارد و س مس
نيست وقتي به كلمه ي بعد وصل شوند بهتر است حركت حرف 
ــت با سکون خوانده  ــود و اگر وقف كرديد بهتر اس آخر تلفظ ش
ِحيِم» داراي  ْحٰمِن الرَّ شود مثًال: حرف ميم الرحيم در «بِْسِم اهللاِ الرَّ
حركت كسره است. وقتي به كلمه ي «مالك» وصل مي كنيد چنين 
ــد: «... الرَّْحٰمِن الرَِّحيِم مالك» و اّما اگر بر كلمه ي «رحيم»  بخواني
ــكون ميم مي خوانيد و بر اين  ــف كنيد: «الرَّْحٰمِن الرَِّحيْم» با س وق
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قاعده در تمام كلمه ها عمل كنيد.
ــت حتمًا پيش از  ــئله ۶۷: اگر قرائت شما صحيح نيس مس

شروع به نماز، در پي تصحيح و يادگيري آن باشيد.
ــاز صبح و در  ــت در نم ــر مردان واجب اس ــئله ۶۸: ب مس
ــوره ي حمد را بلند  ــا س ــت اّول نمازهاي مغرب و عش دو ركع

بخوانند اما بانوان مي توانند بلند يا آهسته بخوانند.
مسئله ۶۹: بر مردان واجب است كه قرائت نماز ظهر وعصر 
ــوم و چهارم نماز  ــوم نماز مغرب و در دو ركعت س وركعت س
ِحيِم», را آهسته بخوانند ومستحب  ْحٰمِن الرَّ عشا, جز «بِْسِم اهللاِ الرَّ
ِحيِم» را در دو ركعت نمازهاي ظهر  ْحٰمِن الرَّ ــِم اهللاِ الرَّ است «بِْس

وعصر بلند بخوانند.
س: ميزان در آهسته يا بلند خواندن چيست؟

ــتان پنهاني صحبت  ــا اتفاق افتاده كه در گوش دوس ج: آي
ــته  ــنود؟ همين اندازه درآهس ــخص ديگر نش كنيد بطوري كه ش
ــكان دادن لب ها  ــدن، تنها ت ــته خوان ــت وآهس ــدن كافي اس خوان
نيست. و براي بلند خواندن هم كافي است همانند صحبت كردن 
ــتان بي آنكه فرياد بكشد و داد بزند. در مجالس ومحافل با دوس

ــئله ۷۰: نمازگزار مي تواند قرآن را بگشايد و سوره را از  مس
روي قرآن بخواند تا به خطا نيفتد.
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درس بيستم: 

هفتمين واجب در نماز، ركوع است و کافي است که در آن، 
بگويد: «ُسْبحان َربي الَعظيِم و بَِحْمِده», يا سه مرتبه بگويد: «ُسْبحاَن 
اهللاِ». و احتياط واجب آن است كه هنگام گفتن ذكر، بدن آرام گيرد 
ــد. وتكان نخورد به همان صورتي كه در تكبير و قرائت، ذكر ش

 هشتمين واجب از واجبات نماز سجده است كه عبارت است 
از: نهادن كف دستها و زانوها و انگشتهاي شصت پا و پيشاني بر 
زمين يا گياهي که خوردني يا پوشيدني نباشد. کافي است در سجده 
بگوييد «ُسْبحان َربي األعلٰي و بَِحْمِدهِ» و مي توانيد به جاي آن سه بار

ــت كه هنگام گفتن  ــْبَحاَن اهللاِ» بگوييد. احتياط واجب آن اس  «ُس
ذكر سجده، بدن آرام و بي حركت باشد.

ــئله ۷۱: در هر ركعت نماز، دو سجده هست. نمازگزار  مس
ــجده مي رود و پس از  ــر بلند كرد، به س پس از آن كه از ركوع س

آن مي نشيند، سجده دوم را به جا مي آورد.
ــئله ۷۲: نبايد زمين آن قدر پستي و بلندي داشته باشد  مس
ــطح محل پيشاني به اندازه ي چهار انگشت باالتر يا پايين تر  که س
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از سطح محل انگشتان پا باشد.
مسئله ۷۳: در سجده مي توان پيشاني را بر شن، ماسه، خاك، 
آجر, سيمان و گياه نهاد. به شرطي که آن گياه مثل سيب خوردني 
نباشد و يا پنبه پوشيدني نباشد. و نيز واجب است سجده گاه پاك 
باشد. پس پيشاني را نمي توان بر زمين و يا شيء نجس گذاشت و در 
 Aفضيلت سجده بر خاك به خصوص تربت ابي عبد اهللا الحسين
ــيني در كربال، احاديث فراوان وارد شده است.  و خاك حائر حس

ــوم نماز مغرب  در ركعت هاي دوم و چهارم و در ركعت س
ــت در آن  ــد و كافي اس ــجده دوم مي باش ــل آن، پس از س و مح
داً  مَّ بگوييد: «أْشـَهُد أْن ال إلـَه إّال اُهللا َوْحَدُه ال َرشيَك َلُه، َو َأْشـَهُد أنَّ ُحمَ

ٍد». مَّ ٍد َو آِل ُحمَ مَّ َعْبُدُه َو َرُسوُلُه. اللُهمَّ َصل َعىل ُحمَ

ــت در آن بگوييد:  ــاز و كافي اس ــن جزء واجب نم آخري
اِحلني» يا بگوييد: «السـالم عليكم» و  ـالُم َعَلْينا و َعٰىل ِعَباِد اهللاِ الصَّ «السَّ
ــت «ورمحة اهللا و بركاته» بر آن افزوده شود و البته خواندن  بهتر اس
ــتر است ومستحب است پيش از آن ها  هر دو سالم    فضيلتش بيش

ُة اهللاِ َو َبَركاُته». ا النَّبُي َو َرْمحَ الُم َعَلْيَك أهيُّ بگوييد: «السَّ
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مسئله ۷۴: مرد وزن در همه ي نمازها مي توانند ذكر ركوع، 
سجود، تشهد و سالم را بلند يا آهسته بخوانند.

ــروع شود, سپس قرائت، بعد ركوع،  يعني نماز با تكبير ش
وپس از سر بلند كردن از ركوع، سجده و همنيطور تا آخر نماز. به 

هم زدن اين ترتيب و پس و پيش خواندن اجزاء جايز نيست.

 يعني اجزاي نماز پيوسته و به دنبال هم به جا آورده شود 
وميان اجزاء فاصله عمدي نباشد طوري كه شكل نماز به هم بخورد. 
پس اگر نمازگزار در اثناي نماز چيزي بخورد نماز او بنابر احتياط 
ــدِن اجزاء كوچك طعام كه در  ــود. البته بلعي واجب، باطل مي ش
البالي دندانها مانده و عرفًا خوردن نامييده نمي شود، مانعي ندارد.

تذكر: در هر نماز پس از پايان قرائت حمد و سوره رکعت 
ــت به اين صورت كه دو دست خود را  دوم، قنوت مستحب اس

باال مي بريد و براي خود و خانواده و مسلمانان دعا مي كنيد.
ــان پس از تمام شدن نماز  ــئله ۷۵: مستحب است انس مس
ــجده رود وحداقل سه بار بگويد: «شكرًا هللا». ونيز مستحب  به س
است تسبيحات حضرت زهراJ را بگويد که آن سي و چهار بار
 «اهللا اكبر» و سي و سه بار «الحمد هللا» و سي و سه بار «سبحان اهللا» است.



(۸۸)
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درس بيست و يكم: 

مهمترين چيزهايي كه اگر در هنگام نماز رخ دهد، نماز را 
باطل مي كند، هشت چيز است: 

ــدن در اثناي نماز. ــروج بول، باد، مدفوع يا خوابي اول: خ
ــي به اشتباه به سويي  دّوم: انحراف عمدي از قبله. اگر کس
ــت و بعد معلوم  ــو اس نماز خواند که گمان مي کرد قبله به آن س
شد که قبله بدان سو نبوده, اگر انحرافش از قبله صحيح به اندازه 
ــپ) نمازش صحيح  ــت يا چ ــد (راس ۹۰ درجه از هر طرف باش

است و اگر بيشتر باشد نماز باطل است. 
ــوم: صحبت کردن عمدي. نمازگزار نبايد كالمي غير از  س
کلمات نماز بر زبان آورد. اما تالوت آيه هاي قرآن و ذكر خداي 

متعال و ثنا به رسول خدا 1 به صحت نماز آسيب نمي رساند.
چهارم:  خنده با صداي بلند (قهقهه) نماز را باطل مي كند. 
ــهو  ــم و لبخند ضرر ندارد هم چنانكه خنده از روي س ليكن تبس

ويا ندانستن حكم آن، نماز را باطل نمي كند.
پنجــم: بنابر احتياط واجب، نبايد در هنگام نماز براي امور 
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ــرد. اما گريه براي امور معنوي هم چون خوف از  دنيايي گريه ک
ــي ندارد.ونيز گريه  ــد مانع ــوق باش خداوند يا اظهار بندگي و ش

کسي که حکم را فراموش کرده مانعي ندارد.
ــرف خوردن به  ــاط وجوبي، آنچه در ع ششــم: بنابر احتي
ــاب مي آيد نماز را باطل مي کند. اما فرودادن اجزاي طعام  حس

که دربين دندانها مانده است, مانعي ندارد.
ــف), حتي با قصد  ــته نمازخواندن (تكّت ــت بس هفتم: دس
ــت چون  ــر خداوند متعال، جايز نيس ــوع در براب خضوع و خش
ــت.  ــول خدا1 به وجود آمده اس ــت كه پس از رس بدعتي اس
ــروعيت آن و يا براي ترويج  ــس هركس با عمد و به قصد مش پ
ــود اما اگر از روي غفلت و  باطل، چنان كند نمازش باطل مي ش

بي توجهي ويا از روي تقّيه باشد، نماز باطل نمي شود.
ــتم: عمدًا آمين گفتن بعد از خواندن سوره حمد حرام  هش

است و بنابر احتياط واجب نماز را باطل مي كند.
مسئله ۷۶: بنابر احتياط واجب به هم زدن بدون سبب نماز 
ــت اما اگر نمازگزار ناگزير به  ــع آن از روي عمد، حرام اس و قط
ــد يا در صّحت نمازش به ترديد افتاد و خواست آن  انجام آن ش

را قطع كند و دوباره بخواند جايز است.
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ــي فراموش كرد و نمازش را نخواند و  ــئله۷۷: اگر كس مس
ــت آن نماز را قضا كند. بعد از پايان و قت يادش آمد، واجب اس

ــئله ۷۸: اگر در هنگام بجا آوردن نماز شك كند كه آيا  مس
جزء سابق را به جا آورده است يا نه, به شکش اعتنا نمي كند. مثًال 
در حال ركوع شك كند آيا پس از قرائت حمد، سوره را خوانده 
ــن اگر در اثناي  ــذرد و اعتنايي به آن نمي كند. هم چني ــا نه مي گ ي
ــجده به جا آورده يا دو سجده به  ــهد شك كرد كه آيا يك س تش

شکش اعتنا نمي كند و تشهد را ادامه مي دهد.
ــئله ۷۹: اگر انسان نداند كه آيا نماز خوانده يا نه هرگاه  مس
ــت آن نماز را به جا آورد ولي  ــد واجب اس هنوز وقت باقي باش
ــت. مثًال اگر قبل از  اگر وقت پايان يافته، چيزي بر او واجب نيس
غروب آفتاب شك كند كه نماز ظهر يا عصر را خوانده است يا نه, 
واجب است آنها را بخواند اما اگر پس از غروب خورشيد شك 

کند الزم نيست آن ها را بخواند زيرا, وقت پايان يافته است.
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درس بيست و دوم: 

ــك  ــر نمازگزار در نماز چهار رکعتي در تعداد ركعتهاي نماز ش  اگ
كند چند حالت ممكن است پيش بيايد:

حكم و راه حل نوع شك
ــه ركعت  ــذارد كه س ــر اين مي گ ــا ب بن
خوانده و ركعت چهارم را به جا مي آورد 
ــالم, نماز احتياط را به  و پس از گفتن س

جا مي آورد.

ــه (يعني نداند كه  شك ميان دو و س
دو ركعت خوانده يا سه ركعت) بعد 
ــبحان  از گفتن ذكر واجب (يعني: س
ربي االعلي و بحمده) از سجدة دوم.

ــذارد و پس از گفتن  ــا را بر چهار مي گ بن
سالم يك ركعت نماز احتياط مي خواند. 

شك بين رکعت سوم و چهارم در 
هر جا كه باشد.

بنابر چهار مي گذارد و پس از گفتن سالم 
دو رکعت نماز احتياط مي خواند.

شك ميان دو و چهار پس از گفتن 
ذكر واجب سجده آخر.

ــس از گفتن  ــذارد و پ ــر چهار مي گ بناب
ــالم دو ركعت نماز احتياط به صورت  س
ــتاده و دو رکعت هم به همان ترتيب  ايس

به صورت نشسته مي خواند. 

ــك ميان، دو و سه و چهار پس  ش
از اكمال ذكر واجب سجدة آخر.

ــس از گفتن  ــار مي گذارد و پ بنابر چه
سالم دو سجده ي سهو به جا مي آورد.

شك بين چهار و پنج پس از گفتن 
ذكر سجده ي آخر.



(۹۴)

• بقيه ي صورت هاي شك نماز را باطل مي كند.
• عمل به راه حل هاي ذكر شده در شك هاي صحيح، واجب 

نيست بلكه مي توان نماز را به هم زد ونمازي ديگر خواند. 
به برخي شك ها نبايد اعتنا كرد: 

ــك در به جا آوردن واجبي که موقع جبران و اداي آن  • ش
ــده و به سجده رفته باشيم. ــته است. مثًال از ركوع فارغ ش گذش

• شک در صحت نماز بعد از اتمام آن.
• شك در صحت افعال و اجزاء نماز پس از پايان وقت.



(۹۵)

درس بيست و سّوم: 
مسئله ۸۰: هرگاه نمازگزار در انجام برخي از اجزاء و افعال 
نماز شك كند اما محل آن نگذشته و داخل جزء بعد نشده واجب 
است جزء مشكوك را به جا آورد. مثًال اگر ايستاده باشد و شك 
ــت يا نه, واجب  ــوره ي فاتحه و حمد را خوانده اس كند كه آيا س
ــوره حمد را بخواند. يا اگر در ركعت دوم نشسته است  است س
قبل از گفتن تشهد شك كند كه آيا يك سجده به جا آورده يا دو 
سجده واجب است قبل از شروع به تشهد سجده ديگري بجا آورد.

ــئله  ــيد و فرق ميان اين مس ــم متوّجه اين نكته باش عزيزان
ــئله شك در انجام جزئي از اجزاء پس از گذشتن محل آن،  ومس
را بدانيد. در اين مسئله بايد آن جزء مشكوك را به جا آوريد كه 

محل انجام آن، نگذشته است.



(۹۶)

نماز جماعت ثواب و پاداش فراواني دارد و مستحب است 
نمازها را حتي در خانه به جماعت بخوانيم. البته نمي توان پشت 
ــي نماز خواند و امام جماعت، شرايطي دارد كه مهمترين  هر كس

آن شرايط دو شرط است: 
ــن معنا كه ديندار  ــد به اي ۱ ـ امام جماعت بايد عادل باش
باشد و از انجام گناهان بزرگ اجتناب ورزد و اگر احيانًا به سبب 
غلبه ي شهوت و يا خشم دچار گناهي شد فورًا توبه كند. ليكن اگر 
گناهان او بسيار باشد و عادل نباشد نمي توان پشت او نماز خواند.

۲ـ  قرائت امام جماعت بايد صحيح باشد و اين شرط بنابر 
ــاط واجب، به نمازهايي اختصاص دارد كه بايد بلند خوانده  احتي
شود يعني نمازهاي صبح و مغرب و عشا. بنابر اين در نمازهايي 
كه آهسته خوانده مي شود جايز است پشت سر امام جماعتي كه 
ــت نمازگزارد. چون مأموم مي تواند قرائت  قرائتش صحيح نيس

صحيح را به طور آهسته براي خود بخواند. 
مسئله ۸۱: جايز نيست مرد پشت زن، نماز را جماعت بخواند 
بلكه فقط پشت مرد مي تواند نماز جماعت خواند. اما زن مي تواند 
پشت امام جماعت مرد و حتي پشت امام جماعت زن نماز بخواند. 



(۹۷)

ــد که  ــوري بايد تحّقق يابد تا نماز جماعت صحيح باش ام
مهمترين شان چهار امر است: 

ــان او وبقيه  ــام جماعت و يا مي ــزار و ام ــن نمازگ اّول: بي
نمازگزاران چيزي مانند ديوار، حايل و مانع نباشد.

دّوم: جايي كه امام ايستاده است نبايد بلندتر از زميني باشد 
كه مأموم در آن ايستاده است. اما اگر بلندي كمتر از سه انگشت 

بود يا به نظر نمي آمد، ضرري ندارد.





(۹۹)

درس بيست و چهارم: 

سّوم: مأموم نبايد از امام يا ديگر نمازگزاراني که به واسطه ي 
ــود بيش از يک متر و بيست وپنج  آنها اتصال به امام برقرار مي ش

سانتي متر فاصله داشته باشد. 
ــتد و بنابر احتياط  ــارم: مأموم نبايد جلوتر از امام بايس چه
ــت.  ــد حتي به اندازه ي چهارانگش ــب بايد از او عقب تر باش واج
البته اگر امام جماعت، زن باشد مي تواند دوشادوش مأمومين در 

يک صف بايستد. 



(۱۰۰)

ــت نماز، خواندن سوره ي  ــئله ۸۲: در دو ركعت نخس مس
حمد از مأموم، ساقط است و نمي تواند نه حمد و نه هيچ سوره اي 
ــوم وچهارم، قرائت ساقط نمي شود  را بخواند. اما در ركعت هاي س

و مأموم بايد حمد يا تسبيحات را آهسته بخواند.
مسئله ۸۳: جايز نيست، مأموم، افعال نماز را عمدًا پيش از 
امام به جا آورد. پس نمي تواند پيش از امام به ركوع برود يا سجده 
ــر از سجده بردارد. اما مي تواند پيش از امام ذكر وتسبيح  كند يا س
ــجده بردارد  ــر از س ــهد بگويد. مثًال: قبل از آن كه امام س يا تش
ــجده بر ندارد اما مي تواند پيش از امام تشهد بخواند. ــر از س اوس

مسئله ۸۴: نوجوانان عزيز، نماز جماعت ثواب فراوان دارد. 
ــد آن را برقرار  ــد و تا مي تواني ــض آن محروم نكني ــود را از في خ
ــت بعضي از افراد خانواده كه ديندار هست نماز  ــازيد و پش س
ــت بخوانيد. مثًال فرزند با پدر وبرادرش يا دختر با پدر  به جماع
ــتند، و با  ــكيل دهند وزنان عقبتر بايس ومادرش نماز جماعت تش
ــر عالم عادل، نماز بخواند  ــت كه انسان پشت س فضيلت تر آن اس
ــت: «الصالة خلـف العامل بألف  درحديث امام صادقA آمده اس

ركعة.»..: نماز پشت يك عالم برابر هزار ركعت نماز است.



(۱۰۱)

نماز جمعه در زمان حضور امام معصوم A واجب عيني 
ــي مي کنيم)  ــري که در آن زندگ ــا در عصر غيبت (عص ــت ام اس
ــت. و از آن جا كه جز با  ــر مخير اس ــزار بين آن ونماز ظه نمازگ
ــام را به  ــت خواندن آن براي ام ــت كيفي ــت، صحيح نيس جماع
ــترده ي فقهي موكول مي كنيم و به بيان برخي احكام  كتابهاي گس

مربوط به مأمومين، اكتفا مي نماييم.
۱ ـ همه شرايط امام جماعت در امام جمعه نيز بايد جمع 

باشد پس نماز پشت سر شخص فاسق و نابكار جايز نيست.
۲ ـ  بر كسي كه به نماز جمعه حاضر شده حرام است در حال 
خطبه ي امام، صحبت كند و نيكو است كه به خطبه ها گوش فرا دهد.

۳ ـ كسي كه به خطبه ها نرسيده و فقط نماز را درك كرده، 
ــمتي از نماز را درك كرده باشد نماز جمعه را درک  حتي اگر قس

کرده است. با توضيحاتي که در کتب فقهي آمده است.
ــش  ــافت تقريبي كمتر از ش ــه در مس ــاز جمع ۴ ـ دو نم
ــده اگر  ــود. و نمازي که زودتر منعقد ش كيلومتر، برگزار نمي ش



(۱۰۲)

داراي شرايط باشد, صحيح و ديگري باطل است. 
در اين جا الزم است توجه مؤمنان را به اين نكته معطوف 
ــبب هوشياري مردم با ايمان و ارشاد  بدارم كه نماز جمعه بايد س
آنان باشد و سطح فرهنگ ديني و تربيتي را باالتر برد و مسلمانان 
ــالمي متوّجه سازد نه آن كه  ــورهاي اس را به مصالح خود و كش
باعث پراكندگي و گروهي شدن آنان شود و مقدسات آنان مورد 

طعن و تعرض قرار گيرد.



(۱۰۳)

درس بيست و پنجم: 

ــه مجموع  ــافرت كند طوري ك ــلمان، مس ــان مس اگر انس
ــد نمازهاي  ــر باش ــدود ۴۶ كيلومت ــت او در ح ــت و برگش رف
ــت  ــه دو ركع ــا) ب ــر و عش ــر و عص ــي او (ظه ــار ركعت چه
ــد. مثًال:  ــته) خوانن ــاز قصر(شکس ــرا نم ــود و آن ــل مي ش تبدي
ــا وطن خود ــه آن ت ــي رود كه فاصل ــهري م ــخصي كه به ش ش

ــود زيرا  ــته مي ش ــد نماز چهار ركعتي اش، شكس ــر باش ۲۵ كيلومت
مجموع سفر او(رفت و برگشت) برابر با ۵۰ كيلومتر است.

ــود دارد که به  ــرايطي و ج ــته خواندن نماز ش براي شكس
بعضي از آنها اشاره مي کنيم: 

ــد ده روز ماندن در آن  ــد، قص ــهري كه مي روي الف: به ش
نداشته باشيد.

ــما، معصيت نباشد مثل ياري ستمگر يا خريد  ب: سفر ش
وفروش شراب و امثال آن كه گنجايش ذكر همه ي آن ها نيست.



(۱۰۴)

ــي، نماز قضا خوانند.  نمازي را كه در وقتش نخوانده باش
ــت آن را  ــده واجب اس ــي كه براي نماز صبح بيدار نش مثًال كس
بعدًا قضا كند و همچنين اگر در اثر فراموشي نماز نخوانده است 

واجب است قضاي آن را به جا آورد.
مسئله ۸۵: شخصي كه مّدتها نماز نخوانده باشد و بعد توبه 
كند، از خدا طلب مغفرت نمايد بايد نمازهايي را كه قبل از توبه 
ــداد نمازها را نداند به اندازه  ــت به جا آورد واگر تع نخوانده اس
كمترين مقدار ممکن هم که بخواند كافي است. مثًال اگر نمي داند 

يك ماه نماز نخوانده يا دو ماه قضاي نماز يك ماه کافي است.



(۱۰۵)

نماز آيات، نمازي است كه هنگام خورشيد يا ماه گرفتگي 
ــاي طوفاني  ــت وزش باده ــود. و همچنين در وق ــب مي ش واج
ــي و امثال آنها كه به در حالت طبيعي موجب ترس مردم  وظلمان
ــود. ــود و نيز بنابر احتياط وجوبي هنگام زلزله، واجب مي ش ش

ــت با پنج ركوع و اگر به ترتيب مذكور در  و دو ركعت اس
ذيل خوانده شود صحيح و كافي است: 

ــروع مي کني بعد  ــر(اهللا اكبر) را مي گويي و نماز را ش تکبي
ــوره هاي قرآن را  ــوره حمد را مي خواني و بعد يکي از س از آن س

انتخاب مي کني. مثًال سورة قدر را.
پس از خواندن فاتحه، ﴿ بسـم اهللا الرمحـن الرحيم* إِنَّا َأْنَزْلَناُه 
ِيف َلْيلَـِة اْلَقـدِْر﴾ را مي  خواني وركوع مي كني (۱) در ركوع مي گويي 
ــر از ركوع بر مي داري  ــپس س ــبحان ربي العظيم و بحمده» س «س
وآيه ي دوم ﴿َوَما َأْدَراَك َما َلْيَلُة اْلَقْدرِ﴾ را بدون اين كه دوباره حمد 
وفاتحه را بخواني ميخوانيد. بعد به ركوع مي روي(۲) سپس سر 
ــوره را مي خواني: ﴿َلْيَلُة  ــوم از همان س از ركوع بر مي داري آيه س
ــر  ــپس س فِ شَـهْرٍ﴾ بعد به ركوع مي روي (۳). س الْقَـدْرِ خَريٌْ مِنْ أَلْ
ُل اْملَالئَِكُة  ــوره را مي خواني:﴿َتَنـزَّ بلند مي كني آيه ي چهارم از آن س



(۱۰۶)

ِْم ِمْن ُكلِّ َأْمٍر﴾ بعد به ركوع مي روي (۴). سر  وُح فِيَها بِإِْذِن َرهبِّ َوالرُّ
ــوره ي قدر را مي خواني يعني قسمت پنجم  كه بلند كردي بقيه س
ــالٌم ِهَى َحتَّي َمْطَلِع اْلَفْجِر﴾ و به ركوع مي روي(۵). و سپس  ﴿َس
ــجده ها را به جا مي آوري و براي  ــل نمازهاي معمولي ديگر س مث
ــد و (فاتحه) را خوانده  ــوره حم ركعت دوم بر مي خيزي و باز س
ــوره ي ديگر را انتخاب مي كني و آن را  ــوره و يا يك س همان س
ــيم مي كني. در آخر سجده ها  مانند ركعت اّول به پنج ركوع تقس

وتشهد وسالم را مي خواني و بدين ترتيب نماز آيات پايان مي يابد.
ــوع دوم و چهارم  ــت قبل از رك ــتحب اس در اين نماز مس
ــتم و دهم . قنوت بخوانيد و جايز است فقط در  ــم و هش و شش

بعضي از آنها قنوت بخوانيد.
ــيد و ماه  ــد در حين خورش ــات باي ــاز آي ــئله ۸۶: نم مس
ــدن گرفتگيها،  ــود و نبايد آن را آن تا بر طرف ش گرفتگي ادا ش

به تاخير انداخت.

ــيد يا ماه به طور كامل گرفت و انسان متوّجه  وقتي خورش
نشود در اين صورت قضاي نماز آيات واجب مي شود و همچنين 
ــي در طول زندگي، اصًال نماز آيات نخوانده و توبه كند  اگر كس
ــده، قضا  ــت نمازهاي آياتي را كه از او فوت ش بر او واجب اس
ــت كه مي توانيد تفصيل آنها را در  ــائلي مطرح اس كند. اين جا مس

كتابهاي فقهي بجوييد.



(۱۰۷)

درس بيست و ششم: 

ــي كه آنها را بجا  ــتحبي را نافله نامند و براي كس نماز مس
آورد خداي متعال ثواب فراواني عطا مي كند. نمازهاي نافله فراوان 

است از جمله آنها نافله هاي يومّيه كه به شرح ذيل است: 
الفـ  دو ركعت قبل از نماز صبح که نافله نماز صبح است.

ــت كه قبل از نماز  ــت ركعت اس ب ـ نافلة نماز ظهر هش
ظهر خوانده مي شود.

ــت كه قبل از نماز  ــت ركعت اس ج ـ نافلة نماز عصر هش
عصر خوانده مي شود.

د ـ نافلة مغرب چهار ركعت است كه پس از نماز مغرب 
خوانده مي شود.

ــا دو ركعت است كه بعد از نماز عشا  هـ ـ نافله نماز عش
خوانده مي شود.

ــت و انجام آنها ثواب فراوان دارد  اينها نافله هاي يوميه اس
ــت مؤمن تا جايي که ممکن است بدان پايبند باشد.  و خوب اس



(۱۰۸)

۱ ـ چه چيزهايي در لباس نمازگزار شرط است؟
ــاعت مچي از چرم طبيعي  ــان نداند كه بند س ۲ ـ اگر انس

است يا مصنوعي آيا نماز با آن جايز است؟
۳ـ  در چه حاالتي با وجود همراه داشتن نجس، نماز جايز است؟

۴ ـ واجبات نماز را بگوييد.
۵ ـ مبطالت نماز را بشماريد.

۶ـ اگر در اثناي سجده شك كنيد كه ركوع به جا آورده ايد 
يا نه آيا به اين شك اعتنا مي كنيد؟

ــي كنيد كه آيا  ــك م ــتاده ايد و ش ۷ـ  اگر ركعت دوم ايس
سورة حمد خوانده ايد يا نه. چه مي كنيد؟

۸ ـ دختري كه با مادرش نماز جماعت مي خواند در كدام 
سمت مادر مي ايستد؟

۹ ـ شرايط نماز جماعت را بشماريد.
ــرعي كه نماز چهار ركعتي در آن شکسته  ــافت ش ۱۰ـ مس

مي شود چقدر است؟
ــجده بردارد؟ ــر از س ۱۱ـ آيا مأموم مي تواند پيش از امام س

۱۲ـ آيا نافله مي خواني؟ آنها كدامند؟ و اگر نمي خواني، علتش 
چيست؟ بكوش آن علت را بر طرف كني تا به ثواب نافله دست يابي.



(۱۰۹)

ــت و زمان آن، از  ــان اس روزه از مهمترين واجبات بر انس
طلوع فجر تا غروب آفتاب ماه رمضان است و بهتر است تا زوال 
سرخي شرقي، صبر كنيم و تا اين زمان از انجام هرآنچه روزه را 

باطل مي كند اجتناب نماييم.
ــئله ۸۷: در آخرين روز ماه شعبان هرگاه، انسان هالل  مس
ــخص  ــود و هم چنين اگر دو ش را ببنيد بر او، روزه واجب مي ش
عادل آن را ديده باشند ماه او رمضان ثابت مي شود و بايد روزه 
ــالل را ببنيد و دو مرد عادل كه  ــان ه بگيريد. ليكن اگر خود انس
آن را ديده باشند شهادت ندهند و اصًال طلوع هالل معلوم نباشد 
ــك»  ــود و آن را «يوم الش ــب نمي ش ــن آن روز واج روزه گرفت
نامند و اگر خواستيد آن روز را روزه بگيريد نبايد نيت روزه ماه 

رمضان کنيد. 
  مسئله ۸۸: انسان نمي تواند از روزه ماه رمضان افطار كند 
ــخص  ــد آفتاب غروب كرده يا به اذان ش مگر آن كه مطمئن باش
موثق و آشنا به وقت يا شهادت و گواهي دو عادل اعتماد كند و 

فقط حدس و احتمال غروب، كافي نيست.



(۱۱۰)

مسئله ۸۹: روزه بايد به نيت تقرب به خدا باشد پس روزه 
ــف و تمجيد مردم و فخر  ــن از ترس خانواده يا براي تعري گرفت
فروشي، صحيح نيست و چنين روزه اي باطل است. در حديثي از 
رسول خدا1 در بارة ماه رمضان آمده: از پروردگارتان با نيتهاي 
ــما را به روزه گرفتن در آن  ــادق و دلهاي پاك بخواهيد كه ش ص
ــي است  ــوربخت كس ماه، و تالوت كتابش موفق فرمايد. زيرا ش
ــت خداوند، محروم بماند. از  ــه در اين ماه با عظمت، از رحم ك
ــنگي و تشنگي تان در اين ماه, روز قيامت و تشنگي در آن  گرس

را به ياد آوريد و به بينوايان و درماندگان تصدق و انفاق كنيد.

ده چيز روزه را باطل مي كند: 
اّول و دّوم: خوردن و آشاميدن حتي اگر اندك باشد.

 .Fسّوم: نسبت دروغ به خدا يا پيامبر1 يا يكي از امامان
ــول1 چيزي نقل كند  ــس هر كس عمدًا دروغ گويد و از رس پ
ــت و به سبب همين  ــت روزه اش باطل اس و بداند كه دروغ اس
دروغگويي گناهكار است. بنابر احتياط واجب اگر بدون اطمينان 
از صحت ودرستي حديثي آن را نقل کند روزه اش باطل مي شود. 

چهارم: استعمال دخانيات بنا بر احتياط وجوبي.



(۱۱۱)

درس بيست و هفتم: 
پنجم: استفراغ عمدي؛ انسان اگر در روز ماه رمضان عمدًا 
ــتفراغ كند روزه اش باطل مي شود ولي اگر ناگزير از آن شود  اس
جايز است اما روزه آن روز را بايد قضا كند. مگر آنكه ناگهان وبدون 
اختيار، استفراغ رخ دهد که در اين صورت، روزه باطل نمي شود.

ــان باال  ــئله۹۰: اگر چيزي يا ماندة طعامي از معده انس مس
ــود مي تواند آن را فرو برد و روزه  بيايد و داخل فضاي دهان ش

اش باطل نمي شود.
ــه كند، روزه اش  ــا آب يا هر مادة مايعي امال ششــم: اگر ب
ــود ولي اماله با چيز جامدي كه در داخل بدن ذوب  باطل مي ش
ــود, مانند  ــا از آنچه در داخل آب مي ش ــود، مانعي ندارد ام نش
ــد اجتناب كند و اگر  ــي, بنابر احتياط واجب باي ــاي روغن پماده
ــاک و بعدا آن  ــد آن روز را امس براي دريان بيماري ضروري باش

را قضا مي کند. 
هفتم: استمنا.

هشتم: آميزش(جماع).
نهم:  باقي ماندن بر جنابت و حيض تا اذان صبح. پس اگر 
ــي از روي عمد تا طلوع فجر بر حيض و جنابت باقي بماند  كس



(۱۱۲)

روزه اش باطل مي شود.(فقط در روزه ماه رمضان)
مسئله۹۱: چكاندن قطره در چشم و گوش، جايز است ودر 
ــتگاه گوارش وارد نشود هم ضرر ندارد و در غير  بيني اگر به دس

اين صورت روزه را باطل مي کند.
ــئله۹۲: آب و لعاب دهان را هر چند زياد باشد مي توان  مس
ــت  فرو برد و هم چنين بلغم را مي توان فروبرد هرچند بهتر اس

آنرا بيرون انداخت.
ــئله۹۳: تزريق در عضله و رگ روزه را باطل نمي كند  مس
ــل نمي كند. ــت و روزه را باط ــرم هم جايز اس ــي تزريق س حت

ــئله ۹۴: به كار بردن انواع گوناگون اسپري(افشانه) اعم  مس
ــت و روزه را  ــد يا از دهان، جايز اس از آن كه از طريق بيني باش
ــتگاه  ــد. مگر آن كه به دس باطل نمي كند حتي اگر به ريه ها برس

گوارش برسد آنگاه روزه باطل مي شود.
ــه در بازارها  ــهاي مصنوعي ك ــئله ۹۵: جويدن آدامس  مس
فراوان است جايز نيست زيرا در آن مواد قندي وجود دارد كه با 

جويدن وارد معده مي شود.



(۱۱۳)

درس بيست و هشتم: 
مسئله ۹۶: اگر انسان فراموش كند كه روزه است و بعضي 
ــود كه  ــد و بعد متوجه ش از مبطالت را انجام دهد مثال آب بنوش

روزه بوده، روزه اش باطل نمي شود.
ــئله۹۷: انسان در اثناي روز ماه رمضان نمي تواند قصد  مس
افطار كند (مثًال تصميم به خوردن بگيرد)واگر قصد كرد حتي اگر 
چيزي نخورد وعمًال مفطري به جا نياورد روزه اش باطل مي شود.

ــئله ۹۸: روزه دار، مي تواند بر تن و جامه هايش عطر  مس
ــود. ــد و با اين كار، روزه اش باطل نمي ش ــد و آن را بو كن بزن

ــتن روزه جايز  مهمترين حاالتي كه در آنها، افطار يا شکس
يا واجب مي شود پنج مورد است.

ــرر دارد. خدا چنين  ــراي او ض ــه روزه ب ــاري ك اّول: بيم
ــداي متعال در  ــت، خ ــه روزه مكلف نفرموده اس ــخصي را ب ش
ــَر]  ــرَ َوال ُيِريُد بُِكُم اْلُعْس قران كريم فرمود: [ُيِريُد اُهللا بُِكُم اْلُيْس
ــما آساني مي خواهد نه سختي. اما اگر  (بقره: ۱۸۵) خدا براي ش
ــت. ــاند، افطار براي او جايز نيس ــه بيمار، ضرر نمي رس روزه ب

دّوم: زن حايض.



(۱۱۴)

سّوم: مسافر با چهار شرط: 
۱ ـ سفرش كمتر از چهل و شش كيلومتر نباشد.

۲ ـ قبل از طلوع فجر، قصد سفر كند.
۳ ـ پيش از ظهر سفر رود.

۴ ـ سفر او معصيت و گناه نباشد. 
ــه كتاب هاي مفصل  ــه بايد ب ــت ك ــايلي اس در اين باب مس

فقهي مراجعه شود.
ــافرت كند جايز  ــئله ۹۹: اگر روزه دار، بعد از ظهر مس مس
ــت. ــكند و روزه آن روز او صحيح اس ــاش را بش ــت روزه  نيس

ــاني که ناتوان اند و روزه  ــاالن وکس چهارم: پيران و كهنس
گرفتن براي ايشان بسيار زحمت دارد مي توانند روزه نگيرند.

ــي بينند يا به  ــه در اثر روزه، رنج م ــان باردار ك پنجــم: زن
ــد و هم چنين زنان شيرده، كه شيرشان  جنينشان، آسيب مي رس
ــت و در صورت روزه گرفتن ضرر مي بينند و شيرشان  اندك اس
ــر نمي گردد  ــود و ديگر ب ــًال قطع مي ش ــود و يا اص ــر مي ش كمت

مي توانند روزه نگيرند.



(۱۱۵)

درس بيست و هنم: 

سئوال: تكليف كسي كه در ماه رمضان، روزه اش را خورده 
چيست؟ و چه بايد بكند؟

پاسخ:
ــذر موجه  ــوردن روزه اش، ع ــراي خ ــان ب ــر انس  ۱ـ  اگ
داشته باشد مانند بيماري كه روزه برايش ضرر دارد، روزهايي را 
ــه روزه نگرفته قضا مي کند. مثًال اگر پنج روز را خورده، پس از  ک

عيد فطر پنج روز، روزه مي گيرد.
ــال  ــال تا ماه رمضان س ۲ ـ بيمار ومانند او كه در طول س
ــود  ــد و آينده، نتواند روزه بگيرد قضا بر او واجب نمي ش جدي
ودر عوض بابت هر روزي كه خورده حدود (۸۷۰) گرم به فقير 
ــا ديگر حبوبات. اين  ــام مي دهد مثًال: گندم يا خرما يا برنج ي طع

را (فديه) نامند.
۳ ـ اگر كسي از روي عمد وقصد واز روي گناه ونافرماني 
وبدون اينكه عذر و بهانه اي داشته باشد، روزه خواري كند قضاي 
ــود و عالوه برآن  ــت بر او واجب مي ش ــر روزي كه خورده اس ه
ــاش را خورده، كفاره دهد.  ــد بابت هر روزي كه عمدًا روزه  باي



(۱۱۶)

يعني يا دو ماه پيوسته روزه بگيرد يا براي هر روز به ۶۰ فقير هر 
كدام حدود (۸۷۰ گرم) طعام بدهد.

پس اگر دو روز از روي عمد وقصد روزه خواري كرد بر 
او واجب است كه آن دو روز را بعد از عيد قضا كند وچهار ماه 
هم روز بگيرد و يا به يكصد و بيست فقير طعام بدهد و مي تواند 
ــت يك روز، روزه خواري دو ماه روزه بگيرد و بابت ديگري  باب
ــائل ديگري هست كه در  ــصت فقير طعام بدهد. اينجا مس به ش

كتاب هاي مفصل فقهي ذكر شده است.
مسئله ۱۰۰: روزه گرفتن در روزهاي عيد فطر و عيد قربان، 

حرام است.



(۱۱۷)

ــت  ــت كه سرپرس مقصود از زكاه فطره، طعام يا پولي اس
خانواده در روز عيد فطر از سوي خود و هر عضوي از خانواده اش, 
ــواي مؤمن مي دهد و مقدار  ــال, به فقرا وبين حتي کودکان خردس
واجب آن، تقريبًا سه كيلو و نيم طعام يا قيمت معادل آن به ازاي 
هر فرد از اعضاي خانواده است. مثًال اگر مجموع افراد خانواده با 
خود سرپرست آن پنج نفر، است روز عيد فطر پيش از ظهر وقبل 
ــزاري نماز عيد حدود(۱۷,۵) كيلو گندم، يا خرما، يا برنج،  از برگ
ــا ديگر حبوبات، يا قيمت آن را به مؤمن فقير مي دهد واگر پول  ي
ــخص كند  ــتي طعامي را كه قيمت آن را مي دهد مش مي دهد، بايس

که خرما يا گندم يا برنج يا... است.
ــئله۱۰۱: هركس از سادات و بني هاشم نباشد نمي تواند  مس
ــمي بدهد. ومقصود از هاشمي  فطره اش را به فقير و بينواي هاش
فرزندان هاشم جّد ونياي حضرت رسول1 است يعني فرزندان 
 Fــل و اوالد عباس بن علي بن ابيطالب عليA و اوالد عقي

وديگر نوادگان هاشم.



(۱۱۸)

ــت كه در قرآن كريم و سّنت  ــالم اس زكات از واجبات اس
شريفه، بر آن تاكيد زيادي شده است و دو قسم است: 

ــود. طال و نقره  ۱ ـ زكات مال که در نه چيز واجب مي ش
ــفند، گاو و گاوميش و غالت  ــكوك، چهار پايان: شتر، گوس مس
ــمش و احكام تفصيلي هريک  چهارگانه: گندم، جو، خرما و كش

را در كتابهاي مفّصل فقهي بجوييد.
۲ ـ زكات فطره, كه احکام آن گذشت.



(۱۱۹)

درس سى ام: 

خمس حقي است كه خداي متعال آن را واجب كرده وقرآن 
ــنت نيز بر آن داللت مي كند. در حديثي،  بر آن صراحت دارد و س
امام موسي كاظم A فرمودند: به خدا سوگند خدا براي مؤمنان 
در روزيشان، بسيار آسان گرفته كه در پنج درهم, يك درهم براي 
خويش منظور فرموده است و مؤمنان چهار درهم ديگر را حالل 
ــوار و بسيار  ــخن ما، دش ــپس فرمود اين س و پاكيزه بخورند. س
ــت و به آن عمل نمي كند و بر آن صبر نمي نمايد مگر  ــخت اس س

كسي كه دلش با ايمان، آزموده شده باشد(١). 
ــود كه فقط به دو مورد  خمس در هفت مورد واجب مي ش

اشاره مي كنيم.
ــال آميخته به حرام طوري كه بخش حالل از حرام،  اّول: م
ــا حالل را  ــدار حرام ي ــب آن نيز مق ــود و صاح ــناخته نمي ش ش
ــك پنجم آن مال را بپردازد بقيه آن،  ــد. در اين موقع اگر ي نمي دان

براي صاحبش باقي مي ماند وحالل است.
ــاالنه شخص از مصارف  ــود س دّوم: باقي مانده درآمد وس

وسائل الشيعه ج ٩ ص ٤٨٥.   (١)



(۱۲۰)

ــر سال خمسش را  ــخصي خانواده اش خمس دارد و بايد س ش
بپردازد. مگر ارث كه خمس ندارد.

ــئله۱۰۲: خمس دو قسمت مي شود. نيمي از آن، سهم  مس
ــام دارد و در هر دو مورد  ــادات ن ــهم س امامA و نيم ديگر س
ــتي به مجتهد عادل وآشنا به موارد مصرف آن ومورد وثوق،  بايس

مراجعه شود.
ــرعي،  ــئله ۱۰۳: مجتهد عادل بايد آن را در مصارف ش مس
ــهم امامA را هم بايستي در جاهايي مصرف  مصرف کند و س
ــرف خمس در آن  ــت امام مهديA را براي ص ــد كه رضاي كن

احراز كند. مانند: 
الفـ  نشر تعاليم دين اسالم و ياري رساندن به طالب علوم 
ديني و مبّلغين متّدين اسالمي كه سودمندند و به درس و تدريس 
ــان با ايمان مي پردازند.  ــاني به مردم و تبليغ ديني و خدمت رس
ــردن نيازهاي ضروري مؤمنين و متدينين  ب ـ  برطرف ك
ــرعي, رفع نمي شود و اوضاعشان سامان  بينوا كه جز با اين حق ش

نمي بايد. اما سهم سادات را فقط به مؤمنين فقير بني هاشم مي توان داد.
ــا را مجتهد  ــد حدود همه اينه ــتر ذكر ش ــان كه پيش و چن
ــوق، تعيين مي كند.  ــرعي و مورد وث ــنا به مصارف ش ــادل وآش ع
ــس هيچكس بدون مراجعه به او نمي تواند اقدامي كند. در اينجا  پ

مسائل زيادي مطرح است كه در كتابهاي فقهي، مذكور است.



(۱۲۱)

ــاب غروب كرده  ــش از آن كه بداند آفت ــان پي ۱ ـ آيا انس
مي تواند افطار كند؟

۲ ـ اگر بلغم و خلط سينه به فضاي دهان برسد فرو بردن 
آن جايز است؟

ــتيم و آب بخوريم آيا  ۳ ـ اگر فراموش كنيم كه روزه هس
روزه باطل مي شود؟

۴ ـ چه كساني مي توانند روزه نگيرند؟
۵ ـ مسافر در چه شرايطي افطار مي كند.

۶ ـ مقدار فديه چقدر است؟
ــاني واجب مي شود؟ ــت و بر چه كس ۷ـ  كفاره چقدر اس

۸ ـ آيا تا كنون خمس داده ايد؟
۹ ـ خمس را به چه كسي مي دهيد؟



(۱۲۲)



(۱۲۳)

درس سى و يكم: 

ــا تأكيد دارد.  ــالم بر آنه ــت كه اس اين دو از واجباتي اس
خداي متعال فرموده: 

ْريِ َوَيْأُمـُروَن بِاْملَْعُروِف َوَيْنَهْوَن  ٌة َيْدُعـوَن إَِىل اْخلَ [َوْلَتُكـْن ِمْنُكْم ُأمَّ
َعِن اْملُْنَكِر َوُأوَلئَِك ُهُم اْملُْفِلُحوَن] (آل عمران: ۱۰۴).

بايستي از شما، مردمي باشند كه به خير و نيكي فرا خوانند 
وامر به معروف ونهي از منكر كنند. واينان رستگارند.

ــت: امر به معروف و نهي از  ــريف آمده اس ودر حديث ش
منكر را ترك نكنيد و گرنه بدان و اشرار بر شما حكمراني مي كنند 

و هر چه دعا كنيد مستجاب نخواهد شد.
ــبت به  ــت نس ــاني الزم اس ــس همانگونه كه بر هر انس پ
واجبات، متعهد باشد و محرمات را ترك كند واجب است كسي 
ــد امر به انجام دادن  ــتي مي كن را كه در انجام دادن واجبات، سس
ــي را که گناه مي كند از آن منع و نهي نمايد. و ما  آنها كند و كس
در صفحات آتي، شماري از واجبات و كارهاي نيكو را به عنوان 
ــي از كارهاي حرام  ــث ذكر مي كنيم. هم چنان كه بعض زمينه بح



(۱۲۴)

ــت را كه در شأن انسان واال، نيست ياد مي آوريم. از  واعمال زش
مثال هاي بخش نخست كه «معروف» باشد عبارت است از: 

ْل  ــاري از او[َوَمْن َيَتَوكَّ ــوكل به خداي متعال وطلب ي ۱ـ  ت
َعَىل اهللاِ َفُهَو َحْسـُبُه](طالق: ۳): هر كس به خدا توكل كند، خدا او 

را بس است . 
ــن كه بر هر  ــس و ديگر فروع دي ــاز، روزه و خم  ۲ ـ نم

مسلمان است كه نسبت به آنها متعهد باشد.
۳ ـ صبر و شكيبايي که انواعي دارد.

ــت انسان هنگام گرفتاري مثل  الف ـ  صبر بربال و الزم اس
ــه كند  ــتي وامثال آن، صبر پيش بيماري، زندان، بينوايي و تهيدس
ــه اجر و پاداش صابران  ــخني ناروا به زبان نياورد تا بتواند ب وس
ابُِروَن َأْجَرُهْم بَِغْريِ ِحَساٍب]  برسد. خداي متعال فرموده: [إِنََّام ُيَوىفَّ الصَّ
(زمر: ۱۰) صابران و شكيبايان اجرشان را بي حساب دريافت مي کنند. 
ــت: «صبر سه قسم  ــول خدا1 آمده اس در حديث از رس
است: صبر در مصيبت و صبر در طاعت و صبر در معصيت و گناه».

ــراي رفع گرفتاري و  ــان ب ــت كه انس ومعناي صبر آن نيس
اذيت و آزار، كوشش نكند بلكه بر عكس مثًال براي مريض الزم 
ــت كه به پزشك مراجعه كند تا بهبودي يابد و اگر شفا نيافت  اس



(۱۲۵)

يا شفايش طول کشيد صبر كند و بيتابي ننمايد. همچنين شخصي 
ــده الزم است (از راه هاي معقول و شرعي) خود  كه دچار فقر ش
را از آن خالص كند و اگر به هر سببي سعي و كوشش او نتيجه 
ــه و زاري ننمايد و كاري كه  ــخن ناروا نگويد و نال ــد، س نبخش
ــته يك مسلمان نيست انجام ندهد. بلكه صبر و تحمل كند  شايس

تا به پاداش صابران دست يابد.
ــر بر طاعت: مانند آن كه روزه دار در ماه رمضان،  ب ـ صب
ــود ليكن صبر مي كند و روزه اش را به پايان مي رساند.  ــنه مي ش تش
ــر باز مجاهدي که در راه خدا سختي هاي جنگ را بر  يا مانند س

خود هموار مي سازد.
ج ـ صبر بر معصيت وگناه: مثل اين كه کسي نياز شديدي 
ــد و دزدي نمي کند  ــه مي کن ــه مال ديگران پيدا کند اما صبر پيش ب

چون حرام است. 
امام صادقA فرمودند: در روز قيامت گردن هايي افراخته 
ــود وجماعتي از ميان مردم قد برمي افرازند و تا درگاه بهشت  ش
مي آيند و حلقه ي آن را به صدا در مي آورند. به آنان گفته مي شود: 
شما كيستيد؟ در پاسخ گويند: ما اهل صبر و شكيبايي هستيم. باز 
به آنان خطاب مي شود كه شما به چه چيز صبر كرديد؟ در جواب 
گويند: ما بر طاعت و فرمانبرداري خدا و دوري از گناه و نافرماني 



(۱۲۶)

او صبر کرديم. آنگاه خدا عزوجل مي فرمايد: راست گفتند. آنان 
را وارد بهشت كنيد و اين است آنچه خداي متعال فرمود: صابران 
و شكيبايان اجرشان را بي حساب دريافت مي کنند. (١)  (زمر: ۱۰).

۴ـ  اخالق نيك: اخالق مسلمان بايد با خانواده اش ومردم، 
خوب باشد. بزرگترها را احترام كند و با كوچكترها مهربان باشد. 
ــاند. با قيافة عبوس با  ــي اهانت نكند و به مردم آزار نرس به كس
آنان، برخورد نكند. صدايش را باال نبرد و همسايه ها را نيازارد و 

همه ي اينها را براي رضاي خدا انجام دهد.
اخللـق.»..:  بحسـن  «عليكـم  ــد:  فرمودن ــدا1  خ ــول  رس
ــما است كه خوش اخالق باشيد زيرا خوش اخالق، حتمًا   بر ش
در بهشت خواهد بود و بپرهيزيد از بد اخالقي و تندخويي كه نا 

گزير اشخاص بد اخالق، در دوزخ خواهند بود.
ــد: «اقربكم مني  ــول خدا 1 در حديث ديگر فرمودن رس

جملسًا يوم القيامة احسنكم خلقًا و خريكم ألهله»: 
در روز قيامت، نزديكترين شما به من و جايگاه من خوش 

اخالقترين شما و بهترين شما براي خانواده اش است.
ــت، نزديك  ــي خواهي در بهش ــز! آيا نم ــده ي عزي خوانن

رسول اهللا1 باشي.
محمد بن يعقوب كليني، الكافي ج٢/ص٧٥.    (١)



(۱۲۷)

درس سى و دوم: 
ــر و يتيمان  ــاني به مؤمنان فقي ۵ ـ مســاعدت و كمك رس
ــما  ــد تا بدين ترتيب خداوند هم با ش ــتان و هرنيازمن وبي سرپرس

مهربان باشد و از شما خوشنود گردد.
ــفارش  ــول خدا1 به عليA س ــث آمده: رس در حدي
ــد و فرمودند: «يا علي! هر كس به يك يتيم كمك مالي كند  كردن
ــود». عزيز من با  ــت براي او واجب مي ش و او را بي نياز كند، بهش

کمک مالي به يتيم، بهشت را از آن خود كنيد.
وامام باقرA فرمودند: «در هر كس چهار خصلت وجود 
داشته باشد خدا برايش خانه اي در بهشت سازد: يتيم را پناه دهد و 
نسبت به ضعيف و ناتوان مهربان باشد و دلسوز پدر و مادر باشد و 
برايشان هزينه كند و با برده و خدمتكار زيردستش، مدارا نمايد».

ــرادران يكديگرند  ــد: «مؤمنان ب ــول خدا1 فرمودن ورس
ــن هم در روز  ــرف مي كنند... م ــر را برط ــاي يكديگ نيازمندي ه

قيامت حاجت هاي ايشان را بر آورم».
ــت و  ۶ـ احترام به پدر و مادر كاري نيك و يك وظيفه اس
مسلمان بايد احترامشان را نگه دارد و سخنشان را بشنود وطوري 
ــان و نكويي سازگار باشد و هرگز بر ايشان  رفتار كند كه با احس



(۱۲۸)

سرکشي نکند، خداي تعالي فرمود: [َفال َتُقْل َلُهَما ُأفٍّ َوال َتْنَهْرُهَما 
ــه آنان، اّف نگو و تندي  ــراء: ۲۳): «ب َوُقْل َلُهَما َقْوًال َكِريمًا] (اس
ــان سخني بزرگوارانه بگو». در حديث آمده است:  مكن و به ايش
ــادر و پدرت را  ــت». پس اگر م ــت زير گامهاي مادران اس «بهش
ــند ان شاء اهللا، مستحق  ــنود باش ــما خش احترام كني و آنان از ش

بهشت خواهي بود.
۷ ـ نظافت و پاكيزگي:

همه انواع پاکي و تميزي مورد سفارش اسالم و همه انواع 
آلودگي و کثيفي مورد نهي اکيد اسالم است. پيامبر1 فرمودند: 
ــيد زيرا اسالم بر نظافت استوار  «تا مي توانيد، تميز و پاكيزه باش

است و فقط انسان پاک و پاکيزه در بهشت پاي خواهد نهاد».
ــت». و از امام  ــان آلوده بد بنده اي اس و نيز فرمودند: «انس
ــم و اندوه را  ــد: «جامة پاكيزه غ ــده كه فرمودن عليA نقل ش
ــي احاديث  ــت». در برخ ــي نماز اس ــرد و پاكيزگ ــي ب ــن م از بي
ــم مربوط  ــه ه ــتي را ب ــي و پلش ــت و كثيف ــر و فالك ــان فق مي
ــته اند. امام عليA فرمودند: «خانه هاي خود را از تارهاي  دانس

عنكبوت، تميز كنيد كه باعث فقر و بينوايي مي شود».
ــد: «جارو كردن  ــام باقرA فرمودن ــث ديگر، ام در حدي

خانه ها، فقر را مي زدايد».



(۱۲۹)

ــاره احاديث فراوان داريم كه به نظافت، پاكيزگي  در اين ب
ــويق مي كنند و از آلودگي  ــه كار بردن عطر و بوي خوش تش و ب
ــت كه با  ــوس اس ــي افس ــتي بر حذر مي دارند و جاي بس و پلش
ــياري از مسلمانان را مي ببينيم كه  ــات ديني، بس وجود اين سفارش
ــت نمي دهند و در خانه ها، جاده ها  ــخصي خود اهمي به نظافت ش
ــده است. چيزي كه فقر  ــان، زباله و كثافت، پخش ش وشهرهايش
ــلمانان را، بد  ــالم و مس وبيماري هايي را به دنبال دارد و چهره اس
ــت همگي در رعايت نظافت و تميزي به  ترسيم مي كند، الزم اس
ــيم و ديگران را نيز به آن تشويق نمايم تا  ــكال آن بكوش همه اش

تعاليم و آموزه هاي اسالم جلوه گر شود. 
ــته وصفات و خصلتهاي پسنديده ديگر هم  كارهاي شايس

هست كه در كتابهاي مفصل، ذكر شده اند.



(۱۳۰)

ديگــران  ــه  ب تجــاوز  و  ــدي  تع و  ــتم  س و  ــم  ظل ـ   ۱
از بزرگترين گناهان است. امام باقرA فرمودند: «الظلم يف الدنيا 
ــت.  ــتم در دنيا، ظلمات در آخرت اس ظلامت يف اآلخرة» ظلم و س
ــينA در روز عاشورا فرزندشان امام زين العابدين را  امام حس
وصيت كردند و فرمودند: «يا بني اياك و ظلم من ال جيد عليك نارصاً 
ــي كه جز خدا فرياد  ــتم كردن به كس إال اهللا».فرزندم! بپرهيز از س

رسي بر تو ندارد.
عالوه بر آن, دعاي مظلوم در حق ظالم مورد اجابت قطعي 
ــول اكرم1 فرمودند: «دعوة املسـلم  ــت.كه رس خداي متعال اس

املظلوم مستجابة» دعاي مسلمان ستمديده مستجاب است.
ــدران در حقوق  ــم حرام تجاوز و تعدي پ ــوارد ظل و از م
فرزندانشان يا تعدي فرزندان نسبت به اوليايشان يا تعدي شوهر 
بر همسرش و سوء استفاده از ضعف او و بر عکس يا تعدي برادر 
ــت. همه اينها مصاديق  ــزرگ به برادر يا خواهر کوچکترش اس ب
ظلم است که اسالم به شدت از آن نهي کرده است. و نيز مجبور 
ــود تمايلي به  ــي که خ ــردن پدر، دخترش را به ازدواج با کس ک

ازدواج با او ندارد.
ــد هر چند بسيار  ــتمگران به هر اندازه كه باش ۲ ـ ياري س



(۱۳۱)

جزئي، حرام و منكر است. در حديث آمده است: «کمترين چيزي 
ــتمگران مي كند آن است كه آنها را در خيمه اي  كه خدا با ياران س
ــود [و انگاه به  ــاب خاليق فارغ ش ــين نگاه مي دارد تا از حس آتش
ْقَوى  ــردازد.] و خداي متعال فرمود: [َوَتَعاَوُنوا َعـَىل اْلِربِّ َوالتَّ آنان بپ
ــايي  َوال َتَعاَوُنـوا َعـَىل اْألِْثِم َواْلُعْدَواِن](المائدة: ۲) بر نكويي وپارس

يار هم باشيد و به گناه و دشمني كمك نكنيد.
ــرعًا حرام است وگاهي به يك بيماري رواني  ۳ ـ دروغ ش
ــان به  ــود. گاه انس ــه آن دچار مي ش ــان ب ــود كه انس ــل مي ش تبدي
ــوا  ــي عادت مي کند و اين اعتياد او را در ميان مردم رس دروغگوي
ــخص  ــه گفته هايش اعتنايي نمي کند و ش ــي ب مي کند و ديگر کس
ــت مي دهد و چنين حالتي مناسب يک  اعتبارش را به کلي از دس

مسلمان نيست. 
امام باقرA فرمودند: «دروغ آفت ايمان است».

ــه با دروغ،  ــود ك ــلمان، چگونه راضي مي ش ــس يك مس پ
ايمانش را ويران سازد؟!



(۱۳۲)



(۱۳۳)

درس سى و سوم: 
ــت. غيبت يعني  ۴ ـ غيبــت مردم با ايمان، گناه و منكر اس
ــيده ي مؤمني را فاش كنيم و بدين ترتيب او را  اين كه عيب پوش
ــتي كه دوستت خطايي كرده آن  از نظرها بياندازيم. پس اگر دانس
ــود.  را براي ديگران باز مگو تا كرامت و حرمت او مخدوش نش
بهتر است به جاي غيبت و بدگويي او را پند دهيم تا آن كار بد را 
دوباره انجام ندهد و اگر تكرار كرد پدر و يا شخص بزرگتري را 
آگاه سازيم تا جلوي او را بگيرند و او در ميان مردم، رسوا نشود.

مسئله۱۰۳: چند جا غيبت جايز است.
الفـ  كسي كه به گناه و فسق و فجور تظاهر مي كند،  به همان 
مورد ارتكاب احترامي ندارد و به غيبت او در همان مورد جايز است.

ب ـ کسي که به او ظلمي شده است مي تواند آن را براي 
مردم بازگويد هرچند مستلزم غيبت ظالم باشد. 

جـ  كسي كه در دين بدعت مي گذارد، غيبتش جايز وفاش 
ــند و تحت  ــت تا مردم از او بر حذر باش كردن بدعتش الزم اس

تأثير او قرار نگيرند.
ــاني كه تعهد ديني و اخالقي ندارند،  ۵ ـ معاشــرت با کس
ــت و الزم است انسان آنان را پند دهد و امر به معروف  منكر اس



(۱۳۴)

ــيد رهايشان سازد تا تحت  ــود نبخش و نهي از منكر كند و اگر س
تأثير رفتارهاي آنان قرار نگيرد.

در حديث آمده كه امير مؤمنانA وقتي بر منبر مي رفتند 
ــت كه مسلمان از دوستي با سه تن بر  ــته اس مي فرمودند: «شايس
حذر باشد: كسي كه به لهو و لعب و كارهاي زشت مشغول است 

و شخص احمق و كودن, كه چيزي نمي فهمد و دروغگو».
۶ـ  دشنام و الفاظ ركيك به زبان آوردن، براي يك مسلمان، 
ــول اهللا1 فرمودند: «اّن اهللا حّرم اجلّنة عىل كّل  ــزاوار نيست. رس س
ــگو و  ــت را بر هر فحش فّحاش بذئ قليل احلياء»: همانا خدا بهش

بددهن كم حيا، حرام فرموده است.
يعني: كسي كه به تلفظ الفاظ ركيك و سخنان زشت عادت 
ــخصي را نصيحت  ــت جايي ندارد و بايد چنين ش كرده، در بهش
ــم و اگر پند و اندرز نپديرفت بايد او را رها كرد تا بيماريش  كني

به شخص ديگر سرايت نكند و بهشت را از دست ندهد.
۷ـ  خشم و غضب:  اشخاص بسياري را ديده ايم که كارهايي 
ــأن خود انجام مي دهند و اگر اعتراضي به کارشان شود  دور از ش
ــت. امام  ــرعًا پذيرفته نيس گويند: «عصباني بودم» اما اين عذر ش
صادق A فرمودند: «الغضب مفتاح كل رش»: خشم، كليد هر بدي 
است. زيرا كارهاي توأم با عصبانيت از روي عقل نيست وانسان 
در اثر خشم وانفعال آماده ي انجام دادن كارهاي ناشايست است.



(۱۳۵)

ــت از اين كه انسان از آنچه خدا داده  ۸ ـ طمع: عبارت اس
راضي وخشنود نباشد وبه دست مردمان چشم دوزد. چنين كاري 
شايسته ي يك مسلمان نيست بلكه او بدينوسيله در دنيا وآخرت 
ــارت و ضرر مي بيند. در دنيا خسارت مي بيند چون نعمتهايي  خس
ــت و همواره فزون طلب  ــه خدا به وي داده برايش گوارا نيس ك
ــت ودر آخرت خسارت وزيان مي كند زيرا ممكن است همين  اس

طمع او را به دشمني، خيانت وارتكاب جرم وگناه وا دارد.
ــتمناء. يعني انسان, اعم از مرد يا زن, ضمن بازي با  ۹ـ  اس

آلت خود يا به هر نحوي جز آميزش از خود مني بيرون آورد.
۱۰ـ بي بندوباري. زن اگر متانت خود را حفظ نكند وپوشش 
را رعايت ننمايد در روز قيامت، مستحق عذاب سختي خواهد بود.

ــول خدا1 فرمودند: «هنگام معراج زناني را ديدم كه  رس
ــت و در عذاب و شكنجه اي سخت قرار دارند.  از مو آويزان اس
ــيدند. پيامبر1 فرمودند:  ــالم اهللا عليها) عّلت را پرس فاطمه زهرا(س

چون كه موهاي خود را از نامحرم نمي پوشاند».
ــر، پيامبر1 از آرايش كردن زن براي غير  در حديث ديگ
ــوهر خود، نهي فرمودند و اضافه كردند كه اگر چنان كند خدا  ش

عزوجل حق دارد او را با آتش بسوزاند(١) . 

مراجعه شود به محمد باقر مجلسي، بحار االنوار, ج١٠٠, ص٢٤٣.   (١)



(۱۳۶)

ــران دنيا  ــي حالي و تنبلي، موجب خس ۱۱ ـ كســالت و ب
ــي در انجام وظايف  ــود چرا که چنين کس ــان مي ش وآخرت انس

ومنافعش کوتاهي مي کند.
ــان فرمودند:  ــه فرزندش ــت ب ــمA در وصي ــام كاظ ام
«ايـاك والكسـل والضجـر فإهنـام يمنعانك حظك مـن الدنيـا و اآلخرة» 
ــالت و بي حوصلگي دور باش كه از بهره هاي دنيا وآخرت  از كس

باز مي دارند.
ــاط وشاداب باشد وهميشه هّمت  انسان بايد همواره بانش
ــد تا در زندگي موفق ودر آخرت به درجات باال  بلند داشته باش

نايل شود.
۱۲ ـ ريا: ريا حرام است. ريا يعني هدف انسان از عبادت، 
تعريف و تمجيد مردم باشد نه اطاعت خدا و تقّرب به او. ريا از 
بزرگترين محرمات است و ريا كار بهرة دنيوي و اخروي خود را 

از دست مي دهد ودچار خسران در هر دو سرا مي شود.
رسول اهللا1 فرمودند: ريا كار با چهار اسم و عنوان، صدا 
مي شود: mيـا كافر، يا فاجر، يا غادر، يا خارس! حبط عملك وبطل اجرك 
فـال خـالص لك اليوم فالتمـس اجرك ممن كنت تعمل لـهn . «اي كافر، 
ــده وپاداشت از بين رفته  بدكار، فريبكار, زيانكار عملت پوچ ش
ــي  ــروز خالصي نداري. برو اجر و مزد خود را از كس ــت. ام اس

بطلب كه براي او عمل انجام دادي». 



(۱۳۷)

ــزي  ــه چي ــت ك ــن اس ــكاري: و آن اي ۱۳ـ  غــش و فريب
ــت  ــًال كاالي پس ــود مث ــان داده ش ــش نش ــالف حقيقت ــر خ ب

و كم ارزش، به جاي کاالي عالي و ارزشمند، جلوه داده شود.
ــيد  پيامبر1 فرمودند: «أال ومن غّشـنا فليس مّنا.».. آگاه باش
هركس به ما غش كند از ما نيست واين جمله را سه بار تكرار فرمودند.

ــروف وخوب اعم از  ــه از كارهاي مع ــن بود چند نمون اي
واجب و مستحب و نمونه هايي از منكر و اعمال زشت از حرام 
ــه امر نمودن به واجب و نهي كردن  ــت ك و مكروه. ناگفته پيداس
ــتحب و نهي كردن از  ــت و امر نمودن به مس از حرام، واجب اس

مكروه بي آنكه واجب باشد، خوب و پسنديده است.



(۱۳۸)

۱ـ  پنج معروف را بشمريد و ببينيد كدام يك از آنها در شما هست.
۲ ـ ده مورد از منكرات را برشمريد.

ــد؟ اگر آري، آيا  ــراغ داري ــا منكر در وجود خود س ۳ـ  آي
تصميم گرفته ايد آن را ترك كنيد؟

۴ ـ حديثي را درباره ي فحش و ناسزاگويي، ذكر كنيد.
ــرت با دستان نيک، ذكر كنيد. ۵ـ  حديثي را پيرامون معاش

۶ ـ حديثي را در خصوص ظلم و ستم، بگوييد.
۷ ـ  ضرر و زيان خشم چيست؟ حديثي در آن باره بگوييد؟

۸ ـ حديثي در مورد به عذاب بي حجابها، بگوييد.
ــتتان دروغ گفت چگونه او را پند مي دهيد كه  ۹ ـ اگر دوس

دروغ را كنار گذارد.
۱۰ ـ حديثي درباره ي ياران ستمكاران، بگوييد.

۱۱ـ  آيا به نظافت تن، جامه و تختخوابتان، اهميت مي دهيد؟
ــه در آن زندگي  ــهري ك ــا اطاق، خانه، محله وش ۱۲ ـ آي
ــهيم هستيد  ــت؟ آيا در نظافت آنها با ديگران س مي كنيد تميز اس
ــاير  ــي كند، پس از اين حتمًا با س ــي كنيد؟ اگر نم ــان م وياريش

اعضاي خانواده يا هم محله اي ها، همكاري مي كنيد؟
۱۳ـ  آيا تاكنون شده است كه اعضاي خانواده يا دوستانتان 

را درباره نظافت و پاكيزگي، اندرز دهيد؟



(۱۳۹)

درس سى و چهارم: 

مسئله ۱۰۴: دست دادن دختر و پسر بالغ جايز نيست مگر 
آن که به هم محرم باشند. محارم عبارت اند از: 

پدر، مادر، جد و نياي پدري و مادري، عمو، دايي، عمه و خاله.
فرزندان.

شوهر و پدرش و پسرش.
همسر و مادرش و دخترش.

عموها، داييها، عمه ها و خاله هاي پدر.
عموها، داييها، عمه ها و خاله هاي مادر.

برادر و خواهر و فرزندانشان.
بنابر اين، مرد نمي تواند به زني جز محارم خود دست بدهد 
ــت دهد.  ــم نمي تواند با مردي جز محرم خود دس ــچ زني ه و هي
ــر، از محارم انسان نيست پس  ــئله ۱۰۵: خواهر همس مس
دست دادن با او حرام و او هم بايد و در مقابل شوهر خواهرش 

حجاب را رعايت كند.



(۱۴۰)

مسئله ۱۰۶: بر زن و دختر بالغ واجب است حجاب داشته  
باشد وتمام اندام خود را از نامحرم ها بپوشاند. جز صورت وكف 

دودست. وبه احتياط واجب پاها را نيز بپوشاند.
ــارم خود رو نگيرد چه اين  ــئله ۱۰۷: زن مي تواند از مح مس
ــاندن عورت به هر حال  ــبي باشند چه سببي. اما پوش محارم َنس
ــت. و نيز, بنا بر احتياط واجب, بايد از هرگونه بي بند  واجب اس

و باري و عرياني و تحريک کنندگي برحذر باشد. 



(۱۴۱)

درس سى و پنجم: 

ــلماني بالغ, چه زن و چه مرد, براي  ــئله ۱۰۸: اگر مس مس
ــا چيزي را براي خدا نذر  ــم بخورد ي انجام كاري به نام خدا قس
كند واجب است به آن عمل نمايد و اگر نكرد گناه كرده و كفاره 

بر او واجب مي شود و بايد از گناهش نيز توبه كند.
مسئله ۱۰۹: تحقق نذر و قسم شرايطي دارد که از آن جمله است: 
ــد و نّيت قلبي به  ــا نذر را بر زبان آورد و قص ــم ي ۱ـ  قس

تنهايي كافي نيست. 
۲ـ  هر دو بايستي براي خدا و با نام او باشد. مثًال كسي كه 
ــوگند مي خورد بگويد: «به خدا چنين كنم» يا نذر كننده بگويد:  س
«براي خدا بر گردن من است كه چنان كنم» اما نذر وقسمي كه به 
نام پيامبر1 يا قرآن كريم يا كعبه مشرفه ويا امامA انجام شود 
ــم ونذر شرعي نيست ودر صورت مخالفت كفاره الزم ندارد  قس

بلكه نوعي تعهد اخالقي است وبهتر است كه به آن عمل شود.
ــود همچنان  ــم فرزند جز با اجازه پدر، واقع نمي ش ۳ ـ قس
ــوهر تحقق نمي يابد. بر خالف نذر  ــم همسر جز به اذن ش كه قس
ــوهر, مادامي كه با حقوق آنان در  كه بدون اجازه واذن پدر و ش

تعارض نباشد، واقع مي شود.



(۱۴۲)

۴ـ  مورد نذر و قسم بايد رجحان شرعي داشته باشد. يعني 
امري واجب و مستحب و كار سودمندي باشد اما نذر و قسم به 
ــرام و مكروه يا كار زيان آور و امثال آن، تعلق نمي گيرد.  كار ح
پس هركس قسم خورد كه شراب بنوشد يا سيگار بكشد، يا نماز 

نخواند يا يك كار بيهوده انجام دهد، قسمش واقع نمي شود.
ــخصي  ــم مي خورد يا نذر مي كند بايد ش ــي كه قس ۵ ـ كس
ــوم كالمش را قصد كند. پس اگر ظالم  ــار بوده و مفه داراي اختي
وستمگري، انسان را به قسم وا دارد يا در حال مستي و بي ارادگي، 

سوگند ياد كند، قسم يا نذرش اثر ندارد.
ــئله ۱۱۰: هرگاه شرايط صحت قسم و نذر، بوجود آمد  مس
و صاحب قسم و نذر از روي علم و عمد، آن را شكست و عمل 
ــد و كفاره بپردازد.  ــت توبه كن نكرد معصيت كرده و واجب اس
ــت يا سير كردن شكم آنان يا  ــكين را طعام دادن اس کفاره ده مس
پرداختن حدود (۸۷۰) گرم طعام (که به احتياط واجب بايد گندم 
يا آرد يا خرما باشد) يا پوشاندن آنان با خريد لباس كافي است. و 
هركس قدرت اطعام ودادن لباس را نداشته باشد سه روز، پشت 

سرهم روزه مي گيرد.
ــي به دروغ به وقوع امري در گذشته  ــئله ۱۱۱: اگر كس مس

قسم بخورد گناه كرده است و بايد توبه كند اما كفاره ندارد.
ــت خوردن كراهت دارد والزم است انسان از  ــم راس قس
سوگندهاي بيهوده كه در بعضي محيطها، شايع است دوري گزيند.



(۱۴۳)

درس سى و ششم: 

حيوان ها سه قسم اند: 
ــه در آب زندگي مي كنند. خوردن آنها  اّول: حيوان هايي ك
ــت مگر ماهي هاي كه پولك يا پوست(قشر) قابل كندن  جايز نيس

داشته باشند مثل ميگو.
ــت مانند  ــر قابل كندن نداش اما اگر فلس و پولك و يا قش

نهنگ خوردن گوشت و روغن شان جايز نيست.
ــتر،  ــت ش دّوم: از ميان حيوانات غير دريايي خوردن گوش
ــفند، بز وآهو حالل است ونيز گورخر و گاو وحشي  گاو, گوس
وقوچ وميش كوهي. اما خوردن گوشت اسب، استر ودرازگوش،

كراهت دارد.
ــه داراي دندان  ــكي هر آنچ ــئله ۱۱۲: از حيوانات خش مس
نيش باشد مثل شير، روباه و همچنين حشرات مانند پشه، مورچه، 
زنبور عسل حرام است و نمي توان آن ها را خورد و همينطور مار، 
ــه در كتب مفصل فقهي  ــمار و غير آنها ك گربه, خرگوش, سوس

ذكر شده، حرام است.



(۱۴۴)

ــگاه کني مي بيني  ــرواز پرندگان ن ــّوم: پرندگان. اگر به پ س
ــد و در  ــال مي زنن ــرواز کردن ب ــگام پ ــي هن ــد. بعض دو گونه ان
ــد و بعضي ديگر  ــان حرکت مي کن ــتر اوقات پرواز بال هاياش بيش
ــت  ــت. خوردن گوش ــان ثابت اس ــتر اوقات پرواز بال هايش بيش
ــت  ــک وكبوتر و... حالل وخوردن گوش ــوع اول, مانند گنجش ن
ــت ــت. ونيز گوش ــاب و... حرام اس ــد باز وعق ــوع دوم, مانن ن

شب پره، طاووس، زاغ وهمه پرندگان درنده وگوشتخوار مانند 
انواع بازهاي شكاري وعقاب و... حرام است. اما خوردن پرندگان 

آبزي كه هر چندگاه ماهي ميخورند حالل است.
ــرات پرنده مانند زنبور، مگس  ــئله ۱۱۳: خوردن حش مس

وپشه، حرام است.
ــفند حرام است  ــئله۱۱۴: خوردن دنبالن و طحال گوس مس
ــت كه مغز استخوان ستون فقرات(نخاع)  واحتياط واجب آن اس
ــتخوان ها را مي توان خورد. البته  ــود اما مغز ديگر اس نيز خورده نش
مباحث ديگري نيز هست كه در كتابهاي فقهي بررسي شده است 

كه مراجعه شود.



(۱۴۵)

درس سى و هفتم: 
ــئله ۱۱۵: خوردن هر آنچه به نجاست آلوده شده حرام  مس
ــت جز اندكي (به قدر نخود) از  ــت. خوردن ِگل هم حرام اس اس
ــينA به قصد شفا. وخوردن سوخته هاي اندك  تربت امام حس

نان حرام نيست.

ــراب وهر مستي آورد حتي اگر پاك  مسئله ۱۱۶: خوردن ش
هم باشد حرام است. چنانكه خوردن آب انگور جوشيده تا وقتي 

دوسومش بخار نشده حرام است. 

ــتحب است قبل از شروع به خوردن غذا،  مسئله ۱۱۷: مس
ِحيِم» بگوييم و با دست  ْحمِن الرَّ دستها را بشوييم و «بِْسِم اهللاِ الرَّ
ــت بخوريم و پس از آن دستها را بشوييم و خداي متعال را  راس
سپاس گوييم. و نيز مستحب است بعد از خوردن غذا دندان ها را 
ــا باقيمانده غذا, كه البالي دندان ها  ــواك بزنيم ت خالل كنيم و مس

مانده، از بين برود.



تذكيه، كاري است كه بوسيله آن گوشت حيوان حالل مي شود.
مسئله ۱۱۸: اگر ماهي را زنده از آب بيرون آوريم خوردنش 
ــلمان بودن صياد، هم شرط  ــود و مس ــت و تذكيه مي ش حالل اس
نيست. پس اگر نامسلمان ماهي را زنده از آب بيرون آورد حالل 

است. تفصيل را در كتب مفصل بخوانيد.
مسئله ۱۱۹: خوردن گوشت پرندگان و حيوانات خشكي(جز 
ــرايطي دارد كه مهمترين آنها  ــتر) مگر با ذبح شرعي و ذبح ش ش

پنج تا است: 
۱ ـ ذبح كننده، مسلمان باشد.

۲ ـ ذبح با كارد آهني، انجام شود.
ــه عبارتند از:  ــود ك ۳ ـ چهار رگ گردن حيوان، بريده ش
ــت), و  مري(مجراي طعام)، حلق(مجراي تنفس که زير مري اس

دو رگ ديگر كه در دو طرف حلق و مري قرار دارند.
۴ ـ رو به قبله كردن حيوان هنگام ذبح.

ــه بگويد:  ــل اينك ــح. مث ــگام ذب ــدا هن ــام خ ــر ن ۵ ـ ذك
(بسم اهللا) يا (اهللا اكبر) يا مانند اين ها.

والحمد هللا رب العالمين
(۱۴۶)



۱ ـ محارم انسان، چه كساني هستند؟
۲ ـ پرندگان حالل گوشت كدامند؟

۳ ـ آيا خوردن دنبالن وطحال گوسفند حالل است؟
۴ـ    اگر نامسلمان، ماهي را صيد كند، آيا خوردن آن جايز است؟

۵ ـ شرايط ذبح حيوان خشكي را ذكر كنيد.
۶ ـ و باالخره آيا مسائل و احكامي كه ذكر كرديم، برايتان 

مفيد بود؟
آفرين به تو.

(۱۴۷)



(۱۴۸)

ــد.  ــن دوره خالصه فقهي به پايان مي رس ــن ترتيب، اي  بدي
دوره اي كه آنرا در موقعيت استثنايي وتحت شرايط بسيار سختي 
با هدف باال بردن سطح آگاهي فقهي واسالمي جوانان ونوجوانان 

نوشتيم.
از خداي تعالي خواستاريم که همه را توفيق عمل به احکام 
ــه ملت وآيين خود عطا کند که او  ــن پاک وحنيف وخدمت ب آيي

پاسخگوي دعاهاست.

زندانهاي انفرادي زندانيان ويژه
زندان ابوغريب     
سيد رياض حكيم     
۱۴۰۹هـ . ق     
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