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  احكام و دستورات عملي اسالم:مقدمه

  شناخت احكام

  »لكُلٍّ جعلنا منكُم شرعه و منهاجاً .... « 

سـوره  (. »شريعت و راه روشني قرار داديم) امتها(براي هريك از شما .... «

  )48آيه/مائده

هـاي   سعادت بشر در اين جهان و جهان آخرت در گرو عمل بـه برنامـه  

چـه فـردي و چـه     –هاي روزمره در تمام زوايـاي آن   اسالمي و تطبيق برنامه

  . باشد بخش اسالم مي برقوانين نجات -اجتماعي

  : شود هاي اسالم به سه دسته تقسيم مي برنامه

  ).ناصول دي(هاي اعتقادي  برنامه: الف

  ).فروع دين يا احكام(دستورهاي عملي : ب

  ).اخالق(مسائل رواني : ج



 

ي اول، برنامه هايي است در رابطه با سالم سـازي فكـر و اعتقـاد     دسته

انسان و مكلف بايد نسبت به آنها يقـين كنـد و آنهـا را از روي دليـل بپـذيرد و      

پيـروي  . ين داردهاي اسالم اعتقادي است و نياز به يق چون اين بخش از برنامه

تـوان از راهنمـايي ديگـران بـراي      در آنها راه ندارد گرچه مي) تقليد(از ديگران 

  . مند گرديد تحصيل يقين بهره

» نبايـدها «و » بايدها«هاي عملي است، مشتمل بر  ي دوم، كه برنامه دسته

اطاعـت الهـي تحقـق    ) همراه با اعتقاد صـحيح (يي است كه با انجام و ترك آنها 

  . بد؛ مانند خواندن نماز و پرداخت زكات و پرهيز از غيبت و سرقتيا مي

هـايي در رابطـه بـا پـرورش روح و سـالمت روان       ي سوم، برنامه دسته

ي تقويت صفات پسنديده؛ مانند عدالت، سخاوت، شـجاعت   آدمي است كه شيوه

و عزت در نهاد انسانها و مبارزه با صفات ناپسـند و زشـت آن؛ ماننـد حسـد،     

  . كند نفاق را بيان مي بخل،

روزي دانشمندان اسالمي به رشـته تحريـر    كتب فقهي كه با تالش شبانه

  . ي دسته دوم از مسائل ديني است كه احكام نام دارد درآمده در بردارنده



 

ها، بايـد اجتهـاد    بردن به آن امر و نهي شخص مكلف براي شناخت و پي

كند و از منابع مربوط، بدانها دست يابـد يـا از كسـي كـه بـا اجتهـاد احكـام را        

  . استنباط كرده تقليد كند و يا به احتياط عمل نمايد

هاي عملي اسالم يكي از ايـن سـه    بنابراين وظيفه مكلف نسبت به برنامه

  :امر است

  »احتياط »       « تقليد »      « اجتهاد  «

« پيش از بيان هريك از ايـن امـور، بـه جاسـت كـه توضـيحي پيرامـون        

  :بياوريم » تقسيم احكام«و همچنين » شرايط تكليف

   

  شرايط تكليف 

ي انتخاب و اختيـار از ديگـر    آدمي با گوهر گرانبهاي تفكر و تعقل و قوه

ئوليت تكاليف الهي به او ارزاني شـده، كـه   موجودات متمايز است و كرامت مس

  . با عمل به آنها به سعادت ابدي خواهد رسيد

  : افرادي كه داراي شرايط ذيل باشند مكلّف به آن تكاليف خواهند بود

  بلوغ •



 

  عقل •

 1.قدرت •

بنابراين اين فرد عاقل و بالغ كه قادر برانجام وظايف شـرعي باشـد، در   

هاي الهـي مسـئوليت دارد و در صـورت سـرپيچي از آنهـا،       مقابل امرها و نهي

پـس  . عذاب خواهد شد و بـه پـاداش اطاعـت از آن فـرامين هـم خواهـد رسـيد       

نبوده و  كودكان و افراد ديوانه و كسي كه قدرت بر انجام واجبات ندارد، مكلف

از اين روست كـه اگـر ديوانـه يـا طفـل دروغ      . عملي براو واجب يا حرام نيست

در مـوارد   -از فضـل الهـي   –شـود، گرچـه    بگويد، يا نماز نخوانـد عـذاب نمـي   

بسياري، اعمال نيك آنها ثواب دارد؛ مثل اين كه اگر طفلي به طور صحيح نمـاز  

باشـد و   برانجام اين اعمال نمـي اما مكلف . بخواند يا حج بجا آورد، پاداش دارد

 . در صورت ترك آنها عذاب نخواهد شد

گفتني است وليِّ آنها و نظام اسالمي نسبت به بسياري از اعمال ناپسـند  

آنها مسئولند و به همين سبب بر ولي طفل است كه او را از تجـاوز بـه حقـوق    

الت او مردم باز دارد و بر حاكم است كه جهت حفظ نظم عمومي و اجـراي عـد  

  . را تنبيه كند

  تقسيم احكام
                                                            

تكليف نيست؛ يعني واجبات و محرمات مختص به مسلمان نيست، بلكه هركس داراي شرايط ذكر شده باشد اسالم شرط  - 1
 .مكلف است



 

  : در يك تقسيم كلي، تمام احكام ديني را به دو دسته تقسيم كرده اند 

  تكليفي  •

  وضعي •

ي انسان را نسبت به اعمال و رفتار  احكامي است كه وظيفه: ي اول دسته

 . كند، مانند واجب بودن نماز و حرام بودن ظلم وي مشخص مي

ه وضـعيت اشـياء را در ارتبـاط بـا اعمـال      احكامي است ك: ي دوم دسته

كند، مثل حالل بودن گوشت كبوتر، حرام بودن مال غصبي،  انسان مشخص مي

  .طهارت برخي اشياء و نجاست برخي ديگر

  

  اقسام احكام تكليفي

عملي است كه انجامش الزم است و ترك آن عذاب  واجب؛ -1

  . دارد؛ مانند نماز

عملي است كه ترك آن الزم و انجامش عـذاب دارد،   حرام؛ -2

  .مانند دروغ

عملي كه انجامش مطلوب است و ثواب دارد ولي  مستحب؛ -3

 . ترك آن عذاب ندارد، مانند نماز شب



 

عملي كـه تـرك آن مطلـوب اسـت و ثـواب دارد و       مكروه؛ -4

 . انجامش عذاب ندارد، مانند پوشيدن لباس سياه در نماز

م و ترك آن مساوي اسـت؛ نـه عـذابي    عملي كه انجا مباح؛ -5

 . دارد و نه ثوابي، مانند بسياري از اعمال

نامنـد، چـون مربـوط بـه      مـي » احكام تكليفي« اين پنج دسته از احكام را 

قرار دارد، كـه  » احكام وضعي«باشد، در مقابل آن  ي مكلفين مي تكليف و وظيفه

نجاسـت، حليـت،   طهـارت،  : كنـد، ماننـد   وضعيت و كيفيت چيزي را مشخص مي

 .حرمت، صحت، بطالن

   

  : تقسيمي ديگر براي احكام

و آن حكمي اسـت كـه براسـاس مصـالح و مفاسـد      » حكم واقعي« : الف

واقعي برموضوع خاصي وارد شده است، كه بسياري از احكام شرعي از ايـن  

  . دسته است

و آن حكمي است كـه برموضـوع خاصـي بـه جهـت      » حكم ظاهري«: ب

عي وارد شده است؛ مثل آبي كه قـبالً كـر بـوده و االن معلـوم     جهل به حكم واق



 

نيست كر است يا قليل، كه حكم آب كر را دارد و چيزي كه معلوم نيسـت پـاك   

  . است يا نجس، حكم شيء پاك را دارد

ي اوست، حداقل را اگـر   داند، چه تعداد نماز قضا برعهده و كسي كه نمي

  .كند انجام دهد، كفايت مي

  

  : براي احكام تقسيم سوم

حكمي كه برچيـزي بنـا بـه مصـلحت ذاتـي آن وضـع       » حكم اولي«: الف

شده، بدون در نظر گرفتن حالتهاي اضطراري و استثنايي مكلفين؛ مانند وجوب 

  . نماز و روزه و حرمت دروغ و غيبت و شرب خمر

حكمي است كه بنا به ضـرورت، بـا توجـه بـه شـرايط      » حكم ثانوي«: ب

تار آن است، وضع شـده؛ ماننـد خـوف و اكـراه، حـرج و      خاصي كه مكلف گرف

مشقت وتقيه؛ مثالً ترك روزه در صورتي كه براي بدن ضـرر داشـته باشـد و    

  . 1جواز دروغگويي در جايي كه جان در خطر باشد

جهت كسب توضيحات پيرامون احكام و مسائل عملي اسـالم بـه   : توجه 

  . ربوطه مراجعه گردد رساله هاي توضيح المسائل مراجع و كتب فقهي م

                                                            
  . زاده از آموزش فقه در سطح عالي؛ آقاي فالح» شناخت احكام« مطالب قسمت  - 1



 

  



 

  عمل -3

دين دستور مي دهد كه در زندگي به كارهايي كه خير  وصالح خـود و جامعـه   

ما در آن است دست بـزنيم و از كارهـايي كـه فسـاد و تبـاهي ببـار مـي آورد        

و نيز مي گويد به عنوان عبادت و پرستش پروردگار اعمالي مانند . دوري كنيم

  .بندگي و فرمانبرداري است به جاي آوريمنماز و نظائر آن كه نشانه 

اين ها است مقررات و دستورهايي كه ديـن آورده و مـا را بـه آن دعـوت مـي      

نمايد و چنانكه پيداست برخي از آنها اعتقادي و پاره اي اخالقي و بعضي ديگر 

عملي است و بطوريكه گفته شد پذيرفتن و بكار بستن آنها تنها وسيله سـعادت  

سان است زيرا مي دانيم كه انسان جز اينكه واقع بين باشد و با و خوشبختي ان

  )ماخذ باال. ( اخالق و اعمال پسنديده زندگي كند سعادتي ندارد

  

  احكام عبادي

قوانين الهي تكليف ناميده مي شود و انسان تنها موجودي است كه تكليف پذير 

  .است

عقل كـه شـرط صـحت عمـل نيـز مـي        -2بلوغ     -1: شرايط تكليف عبارتند از

آگاهي از تكليف؛ البته جهـل بـه تكليـف اگـر از روي قصـور باشـد        -3.   باشد



 

 -4.  شخص معذور است بر خالف مواردي كه جهـل بـه سـبب تقصـير باشـد     

: قدرت بر انجام تكليف؛ مشروط بودن تكاليف شرعي و قدرت بر دو نوع اسـت 

گاهي در خود دليل شرط قدرت آمده مثل وجوب حج نسبت به اسـتطاعت، كـه   

و گاهي دليل حكـم  . در اين صورت تالش براي دستيابي به قدرت واجب نيست

مطلق است، و تنها تكليف از نظر عقل مشروط به قدرت است كه دراين فـرض،  

  .تحصيل قدرت الزم است

راي انجـام كـاري اسـت كـه     رشد، برخورداري از شايستگي روحي و عقالني ب

هرچند رشد شرط تكليف نيست، اما شرط صـحت  . برعهده فرد نهاده مي شود

معامالت است و شخصي كه رشيد نيست اگرچه بالغ باشـد، تحـت سرپرسـتي    

  .ولي شرعي اش قرار مي گيرد

عمل به تكاليفق الهي در هر شرايطي ممكن است چون يا بايد به حكم اولي عمل 

ايطي مثل ضرر، عسر و حرج ، اكراه و اضـطرار موجـب رفـع    كرد و يا در شر

  .حكم اولي مي شود و بايد به حكم ثانوي عمل كرد

احكام و دتسورات عملي اسالم به صورت كتب و دسـتورات اسـالمي آمـده از    

جمله در رساله هاي توضيح المسائل مراجع و رساله هاي نوين حضرت امـام  

، كسي اسك كـه  »مكلف« حكومت اسالمي در قوانين و دستروات اجرايي نظم و

آن عملي است كه بايد طبق تكليـف انجـام   » مكلف به« شرايط تكليف را دارد و 



 

چيزي است كـه وجـودش در عبـادت يـا معـامالت الزم اسـت بـر        » شرط«. داد

  .خالف مانع كه وجودش مضر است

 رسيدن انسان به سن تكليف، بدان معنا است كه انسان مخاطـب خداونـد واقـع   

  .شده و در برابر پروردگار جهانيان مسئوليت يافته است

  تقليد

در اصطالح، عمل كردن به فتـواي مجتهـد اسـت و غيـر از اعتقـادات و      » تقليد« 

تقليـد از  . بقيه مسائل ديـن در حـوزه تقليـد قـرار مـي گيرنـد       -احكام ضروري

حكـام  مجتهد به موجب ايمان به مبدا و معاد، ضرورت دارد؛ زيرا راه شناخت ا

  .الهي براي افراد غير مجتهد منحصر به تقليد است

سيره عقال مبني بر رجوع جاهـل   -1: داليل لزوم تقليد در فروع دين عبارتند از

بـر  » ره« آياتي مثـل آيـه    -2.   به عالم كه در اسالم نيز از  آن نهي نشده است

ا ابـالغ آن  اين مطلب داللت دارند كه عده اي بايد فقيه در دين شوند و سـپس بـ  

به مردم، آن را بيم دهند و بر مردم نيز الزم است كه احكام ابالغ شده الهـي را  

در روايات نيز دستور داده شده كه احكام دين را از عالمان امين  -3.   بپذيرند

  .بگيرند



 

مرد بودن، شيعه دوازده امامي بودن، : مرجع تقليد شرايطي دارد كه عبارتند از

نظر بعضـي بزرگـان   . بودن، داشتن عدالت، اجتهاد و اعلميتحالل زادگي، زنده 

  برا حتياط در باب اعمليت مي باشد

تقليد ابتدايي از ميت جايز نيست، بديهي است تقليـد از مجتهـد زنـده از سـويي     

  .وسيله رشد فقه و از سوي ديگر سبب پاسخ يابي به احكام نو ظهور مي باشد

ارد و با همين پشتوانه اجتماعي بـوده كـه   تلقيد نقش موثري در اقتدار فقيهان د

تـاريخ  . آنان در طول تاريخ حافظ استقالل كشورهاي اسـالمي بـوده و هسـتند   

صد ساله اخير ايران به خصوص در باره مبارزه امام خميني گواه روشن ايـن  

  . مطلب است

  احكام عبادي

پرستش از نيازهاي ثابت انسان، پرستش خداوند است و فقه عبادي احكام اين 

يـاد حـق و ايجـاد    : ويژگـي هـاي مشـترك عبـادات عبارتنـد از     . را بيان مي كند

روحيه تعبد، برخورداري از جنبه هاي عقلي و حسي يعني پرستش خداونـد بـا   

عقل و فكر و اعضاي ظاهري، و برخورداري از جنبه اجتماعي عبـادات كـه بـه    

  .مدتحكيم پيوندهاي اجتماعي و برادرانه ميان افراد مي انجا



 

طهارت، شرط صحت نماز و طواف است و بر دو قسـم مـي باشـد، طهـارت از     

خبث يعني پاكي بودن بدن و لباس از نجاسات و طهارت از حدث كه بـه سـبب   

وضـو و غسـل بـه دو شـكل ترتيبـي و      . وضو، غسل و تيمم حاصل مي شـود 

غسل دو نـوع واجـب و مسـتحب دارد؛ غسـل هـاي      . ارتماسي قابل انجام است

غسـل هـاي زمـاني،    : فت تا است و غسل هاي مستحب سه قسم اسـت واجب ه

  .مكاني و فعلي

نماز نيز بر دو نوع واجب و مستحب است؛ نمازهاي واجب شش تا است كـه از  

  .شاخص ترين آنها نمازهاي روزانه است

نماز جمعه از نمازهاي روزانه شمرده مي شود كه به جاي نمـاز ظهـر در روز   

داراي دو خطبه است كه توسط امام قبل از نماز ايراد جمعه خوانده مي شود و 

  .نماز آيات نيز دو ركعت است و در هر ركعتي پنج ركوع دارد. مي گردد

نوافل شـبانه روزي، نمـاز   : بخشي از آنها عبارتند از . نمازهاي نافله زياد است

استسقاء و نماز عيد فطر و قربان، در نماز استسقاء ، مردم سه روز روزه مـي  

  .گيرند و بعد به صحرا رفته، نماز باران را مانند نماز عيد برگزار مي كنند



 

نماز عيد دو ركعت است؛ با پنج قنوت در ركعت اول و چهـار قنـوت در ركعـت    

دوم تعداد نمازهاي مستحبي در اسالم و اين، نشان لزوم حضـور چشـم گيـر    

  .نماز در جامعه است

آرامـش وتوجـه بـه خـدا انجـام مـي       نماز كامل نمازي است كه با حضور قلب، 

نماز با رعايت حقوق اجتماعي پيوند دارد و نمـاز گـزار مـي يابـد از هـر      . گيرد

  .گونه زمين، فرش ولباس غصبي پرهيز نمايد

روزه ماه رمضان از ضروريات دين اسالم بوده و نقش موثري در بـاال بـردن   

روزه واجــب، :  روزه انــواعي دارد كــه عبارتنــد از. جنبــه معنــوي انســان دارد

مستحب، حرام و مكروه، افطار عمدي در روزه هاي ماه رمضـان، كفـاره دارد؛   

البته بر عده اي نيز روزه واجب نيست مانند افراد مريض، پير و زنان باردار يا 

  .شيردهي كه روزه برايشان ضرر دارد

  .فوت روزه ماه رمضان موجب واجب شدن قضاي آن مي شود

  .استقامت در برابر گناه را در انسان پرورش مي دهد روزه داري ملك صبر و

  .روزه داري سه روز در هر ماه به منزله روزه تمام ماه است

بر افراد مستطيع واجب است يك بار در عمرشان آهنگ حج كنند و اگـر مـردم   

  .حج را تعطيل كنند، حاكم اسالمي بايد آنان را به اجبار به حج بفرستد



 

اين سه حج، در اعمال مشتركند و فقط . فراد و قران استحج بر سه نوع تمتع، ا

فرسـخ از   16حج تمتع بر عهده كسـاني اسـت كـه    . در حج افراد، قرباني نيست

  .مكه دورند و قران و افراد وظيفه اهل مكه و نواحي آن است

عمره دو نوع عمره تمتع و عمره مفرده است، عمره تمتع در ماه هاي حج و قبل 

انجام مي گيرد و عمره مفرده بعد از حج افـراد و قـران آورده مـي    از حج تمتع 

احرام از ميقات، طواف و نماز آن، سـعي و  : اعمال عمره تمتع عبارتند از . شود

  .تقصير و در عمره مفرده طواف نساء افزوده مي شود

و . ميقات محلي است كه از آنجا بـراي عمـره يـا حـج احـرام بسـته مـي شـود        

جحفه، مسجد شجره، عقيق، يلملـم، قـرن المنـازل،    : عبارتند ازمجموع ميقات ها 

  .تنعيم، حديبيه، جعرانه و شهر مكه براي احرام حج تمتع

احرام، وقوف به عرفات و مشعر، رمي جمره عقبـه،  : اعمال حج تمتع عبارتند از

حلق يا تقصير، قرباني، طواف زيارت و نماز آن، سـعي ، طـواف نسـاء و نمـاز     

ر شبهاي يازدهم و دوازدهم در منا و رمـي جمـرات در روزآنهـا،    آن، بيتوته د

  .چيز بر محرم حرام مي شود 24در حال احرام 

حج زمينه مساعدي براي تفقه و نشر فرهنگ اسالمي است؛ چنانچه مـي توانـد   

تماميت حـج بـه   . زمينه تبادل اقتصادي را نيز بين ملت هاي مسلمان فراهم كند



 

ن مطلب عالوه بر امكان نشر اسالم بعد سياسي خاصي و اي) ع(مالقات با امام 

  .به حج مي بخشد



 

  احكام سياسي

اسالم در تنظيم حقوق اجتماعي و سياسي انسان معيارهايي را در نظـر گرفتـه   

كرامت انسان، وحدت و تساوي حقوق نژادهاي انسان، حريت و : كه عبارتند از

ته از مسـائلي اسـت كـه    فقه سياسي آن دس. آزادي انسان و حق حاكميت الهي

پاسخ گوي نيازهاي انسان در زمينه حكومت، جهاد و صلح، حقـوق بـين المـل،    

تحوالت فقه سياسي داراي دو بعد تكـوين و تـدوين   .  مي باشد... توال و تبرا و 

دوره تكوين فقه سياسي به عصر زمامداري پيامبر اسالم بر مي گردد و . است

و نخستين تـدوين فقـه سياسـي ، مجمـوع      دوره تدوين آن مراحل را طي كرده

به زمامداران حكومت خويش اسـت كـه   ) ع(خطبه ها و نامه هاي حضرت امير 

بعــدها در البــه الي فقــه عــام مــورد بحــث قــرار گرفتــه اســت و تنهــا برخــي   

و در . موضوعات همانند واليت فقيه و جهاد به شكل جداگانه تدوين شده است

تنبيــه االمــه و تنزيــه الملــه را در دفــاع از قــرون اخيــر مرحــوم نــائيني كتــاب 

مباحث واليت فقيه را مشـروح و مسـتدل   ) ره(مشروطيت نوشت و امام خميني 

  .بحث كرده و آن ها را تدوين نمود

: جهاد دفاعي كه خود انواعي دارد، ماننـد  -1: جهاد در راه خدا بر دو نوع است

رزمين هاي اسالمي مثـل  دفاع و مقابله مردم در برابر هجوم دشمن به س -الف

جهاد عليه كسـاني كـه بـر حـاكم اسـالمي       -ب...  فلسيطن، عراق، افغانستان و 



 

دفاع از مسلمانان مظلومي كه مـورد تجـاوز دسـته ديگـري از      -شوريده اند  ج

جهـاد ابتـدايي يعنـي جنـگ بـا كـافران بعـد از         -2مسلمانان قرار گرفتـه انـد     

. نظـام اسـالمي و نپـذيرفتن آنـان     دعوتشان به پـذيرش ديـن حـق و حاكميـت    

مشروعيت اين قسم از جهاد در عصـر غيبـت، ميـان فقهـا مـورد بحـث اسـت،        

و بعضـي مشـروعيتش را بـه اذن    ) ع(بعضي آن را از مختصات امام معصـوم  

جهـاد بـا مشـركان غيـر      -الف: جهاد ابتدايي نيز بر چند نوع است.فقيه مي داند

. ن كـه حاكميـت نظـام اسـالمي را بپذيرنـد     جهاد با اهل كتاب اي -اهل كتاب   ب

جهاد ابتدايي دفاع از حق حاكميت خداوند است؛ زيرا حق اوسـت كـه پرسـتش    

اين جهاد داراي فوايدي است كـه برخـي از آنهـا    . مي شود و دينش برتر باشد

  عزت اسالم، ذلت كفر و نفاق و شرك، استحكام روحي و رفعت: عبارتند از

مردم تقويت مي كنـد، در جهـاد كمبودهـا شناسـايي     روحيه سلحشوري را در 

شده و براي رفعشان چاره جويي مي شود، عاليق مادي در جهاد كاهش يافتـه  

  .و دل متوجه خدا مي گردد

سبق و رمايه عقدي است كه با هدف تمرين و آمادگي براي جنگ تشريع شـده  

  .و استحباب آن نشانه اهميت دادن اسالم به جنگ و جهاد است

ن دستور مي دهد كه هميشـه مسـلمان در برابـر دشـمنان آمـادگي داشـته       قرآ

باشد و سفارش به مسابقات تيراندازي و اسب دواني براي اين است كـه آنهـا،   



 

ــمار       ــه ش ــر ب ــمن، در آن عص ــر دش ــدن در براب ــد ش ــي نيرومن ــكل اجراي   ش

  .مي رفته اند

وجوب كفايي امر به معروف و نهي از منكر از مباني تفكر سياسي مسلمانان و 

امر به معروف و نهي از منكر از عالقه افراد مـومن بـه   . آن ضروري دين است

كاري كه نيكي آن توسط شرع شـناخته  . سرنوشت يكديگر سرچشمه مي گيرد

از ايـن رو،  . شده، معروف و كاري كه زشتي آن شناخته شده، منكـر نـام دارد  

و منكـر  ... حقـوقي و    معروف شامل امور اعتقادي، اخالقي، عبادي، اقتصادي،

  .مي باشد... شامل منكرات اعتقادي، اخالقي، اقتصادي، سياسي و 

آگاهي از اين كه آنچه مكلف  -1: شرايط وجوب اين دو فريضه عبارت است از 

احتمـال تـاثير دادن       -2.   ترك كرده، معروف و آنچه انجـام داده، منكـر اسـت   

برخـورد بـا گنهكـار مفسـده اي      -4 بداند شخص قصد تكرار گناه را دارد   -3

نداشته باشد، مگر اين كه معروف و منكر مورد اهتمام جدي شـارع باشـند كـه    

  .در اين صورت بايد رعايت اهم و مهم مورد توجه قرار گيرد

امر به معروف و نهي از منكر گاهي واجب وگاهي مستحب اسـت و از واجبـات   

اظهـار تنفـر قلبـي ، امـرو نهـي       :و مراتب آن عبارت است از . توصلي مي باشد

  .گفتاري، استفاده از قدرت براي فاصله انداختن بين شخص و گناه



 

به موجب اصل تولي و تبري، هر مسلماني بايد در برابر صـالحان و تبهكـاران   

والي منفـي   -1: موضع گيري مناسبي اتخاذ نمايد و دو نوع والء داشـته باشـد  

  .نپذيرفتن سرپرستي آنانيعني دوست نداشتن با غير مسلمان و 

والي مثبت؛ يعني اين كه مسـلمان را دوسـت داشـته باشـند و بـه حكومـت        -2

  .صالحان گردن نهند

  :تولي و تبري داراي ابعادي است كه عبارتند از

  .بعد عقيدتي يعني مومن از نظر عقيدتي خود را به خداوند وابسته بداند -1

  .بندگان صالح خدا باشدبعد سياسي به اين كه مسلمان زير نظر  -2

بعد اخالقي يعني در روابط اجتماعي نبايد به كافر و مسلمان و پرهيزكار و  -3

: مواردي از تبري در فقـه اسـالمي از ايـن قرارنـد    . گنهكار يكسان برخورد كرد

ممنوعيت فروش اسـلحه بـه كـافران، ممنوعيـت پخـش نشـريات گمـراه كننـده         

  .ه نفوذ نكند و لزوم پرهيز از ياري ستمكرانبيگانگان تا فرهنگ بيگانه در جامع

مسئله واليت و رهبري الهي مهمتـرين بخـش فقـه سياسـي اسـت واليـت حـق        

سرپرستي به نفع مولي عليه است و ولـي فقيـه بايـد مجتهـد عـادل و آگـاه بـه        

  .مسائل روز باشد



 

احكام اسالمي بايـد اجـرا   : دليل عقلي بر واليت فقيه مبتني بر اين مقدمات است

شود و اجراي احكام نيازمند حكومت و مجري است؛ اجراي دين در گرو الـزام  

حكومت است و دستگاه الزام كننده بايد از صـالحيت الـزام كـردن برخـوردار     

باشد وگرنه مشروعيت ندارد؛ اصل، عدم واليت كسـي بـر ديگـري اسـت مگـر      

شـينان  دليلي بر آن باشد؛ با توجـه بـه ايـن كـه حاكميـت در اصـل از آن ، جان      

در صورتي كه دليلي بر واگـذاري ايـن حـق بـه شـخص      . معصوم پيامبر است

خاص نباشد، فقيه عادل كه نزديـك تـرين فـرد بـه امـام معصـوم اسـت، بايـد         

  .سرپرستي جامعه و حكومت را به عهده گيرد

دليل نقلي بر واليت فقيه روايات است از جمله تـوقيعي كـه در آن، امـام عصـر     

  .حوادث واقعه به فقها ارجاع مي دهد پيروانش را در) عج(

تعبير از واليت فقيه به وكالت، منطبق با نظام سياسي اسالم نيسـت؛ زيـرا اگـر    

فقيه وكيل مردم باشد، بايد در حوزه اختيـاراتي كـه از سـوي مـوكالنش دارد،     

عمل كند در حالي كه وظيفه او را شرع معين كـرده اسـت؛ عـالوه بـر اينكـه از      

قيه، انجام كارهايي از قبيل بريدن دست دزد است و كسي حـق  اختيارات ولي ف

ندارد عضوي از بدنش را قطع نمايد تا بتواند در انجام آن حق، ديگري را وكيل 

ولي فقيه از تمامي اختيارات معصوم برخوردار اسـت مگـر آنچـه از    . خود كند

رو در  از اين. مختصات معصوم باشد و از اين، به واليت مطلقه تعبير مي شود



 

موارد تزاحم دو حكم اجتماعي حق دارد حكم اهم را مقدم بـدارد و در مسـائل   

اجتماعي و سياسي فتواي او بر ديگران مقدم است؛ زيرا در اين زمينـه هـا وي   

  .آگاه تر از ديگران است

السـالم نقـل شـده كـه      روايت صحيحه از امام صادق عليـه : سياست در اسالم 

. »گر آن كه كتاب و سنت در آن زمينه سخن داردهيچ چيزي نيست م«:فرمودند

سياست بخشي از منظومه منسجم انديشه اسالمي است و رويكـرد مسـلمانان   

به عبارت . به آن ريشه در وحي و سنت و سيره معصومين عليهم السالم دارد

دار سعادت دنيا  اسالم كه عهده  ديگر سياست در متن اسالم قرار دارد و اصوالً

  .تواند اينچنين نباشد ان است نميو آخرت انس



 

 : تعريف لغوي سياست 

داري، اصـالح امـور مـردم،     به معناي رعيت» سيوس» «ساس«سياست از كلمه 

... عدالت، جزاء داوري و  كردن، مصلحت و تدبير، دورانديشي و عقوبت، حكومت

 .آمده است

بـه آيـين كشـورداري و روش    : از ديـدگاه اسـالم  : مفهوم و اصطالح سياسـت  

  . اداره كردن جامعه گويند

سياست، عدالت و حكمرانـي و گذشـت از   « : فرمايد السالم مي حضرت علي عليه

 » . موضع قدرت است

: شيطاني  -2) سياست كامل و صحيح الهي(؛)واليي(اسالمي -1: انواع سياست 

 -3. اسـت  ... اس خدعه، مكر،حيله، دروغ، چپاول و غـارت و  سياستي كه بر اس

  . در آن فقط هدف بعد مادي زندگي بشر است): مادي(حيواني

ــالم    ــت اس ــاني سياس ــول و مب ــي  -1: اص ــتي -2خداشناس ــي  هس  -3شناس

هدف عالي در نظام سياسي اسـالم   -5شناسي  مباني معرفت -4شناسي  انسان

هـاي   اصـول و پايـه  ) ره(حضرت امام خمينـي به عبارت ديگر طبق رساله نوين 

  : اساسي سياست اسالمي عبارتست از 



 

راه  -4رسـالت پيـامبران    -3از شرك به توحيـد   -2از خود به خدا پرستي  -1

مقصـد   -10واليت فقيه  -9واليت  -8امامت  -7عدالت  -6گرايي  آخرت -5خدا 

  رسيدن كمال مطلق 

  :  )ياست غرب و شرقس(اصول و مباني سياست غيرالهي سياست 

انسان ميزان، معيار و مـدار  : محوري به جاي خدامحوري انسان: اومانيسم  -1

  . ارزش است يعني هرچه عقل مادي و بشري و نفس او گويد

حكومـت، الحـاد و   : سياست منهاي دين، حذف دين از جامعه : سكوالريسم  -2

  ديني در جامعه  بي

قيد و شرط انسان، همـه ارزشـها    ي بي نبهآزادي مطلق و همه جا: ليبراليسم -3

 قرباني آزادي نفساني

بندي حكومتها بـه حكومـت    تقسيم) تقابل اسالم و سكوالريسم: (انواع حكومتها 

: آمـده  ) يـا واليـي  (الهي و غيرالهي در قرآن با تعبير واليـت اهللا و واليـت الهـي    

الهـي اداره   حكومتي كه براساس احكام قـوانين و ) اسالمي(حكومت واليي-الف

شود و حاكم آن نيز با معيارهاي الهي كه به معني حاكميت حكومت خدا بـر   مي

هاي ديني در شـئون   معيار ديني بودن حكومت دخالت دادن آموزه. مردم است



 

از اين رو هويت حكومت ديني بسـتگي كامـل بـه پـذيرش     . مختلف جامعه است

  . نقش دين در كليات اجتماعي بشر دارد

اسـتبدادي يـا    -1:  انـد  كـه چنـد دسـته   )شيطاني و مـادي (يرالهيحكومت غ -ب

حكومتي است كه زمام امور جامعه به دسـت فـردي   ): ديكتاتوري(شاهنشاهي 

است كه هيچگونه معيار مورد قبول و صحيح ندارد و هـر چـه بخواهـد انجـام     

  .دهد كه خواستگاه قدرت در آن غلبه فرد است مي

باشـد كـه در رأس آن فرمـانروايي     ردم ميحكومت مردم بر م: دموكراسي  -2

گيرد و مبنا و منشاء حقوق و قوانين خواست اكثريت است چه صـحيح   قرار مي

باشد يا نباشد، خوب باشد يا نباشد، بايد باشد يا نبايـد باشـد، و هـدف اصـلي     

تأمين منافع مادي، دنيوي و حيات مادي و روزمره آنان است و معيار گـزينش  

مل اجرايي محبوبيت و مقبوليـت اجتمـاعي آنـان اسـت خـواه      كارگزاران و عوا

دموكراسـي بـه دو نـوع    . شايسته باشد يا نباشد ودموكراسي منهاي دين است

  .شود دموكراسي سوسياليستي و ليبراليستي تقسيم مي

تــوان از  از جملــه ديگــر انــواع حكومتهــاي غيرالهــي غيرمعــروف را مــي: نكتــه 

  . ي نام بردحكومتهاي مشروطه سلطنتي و حزب



 

از جمله : اهميت آگاهي از تاريخ سياسي اسالم و غرب از ابتدا تا عصر حاضر 

  .هاي آنها است ها و افكار و اهداف برنامه اهميت آن لزوم شناخت زمينه

  : آينده جهان 

  :  از ديدگاه اسالم  -الف

ادامه امتداد حكومتهـاي پيـامبران و ائمـه معصـومين علـيهم السـالم در         

حكومت واليت فقيه است كه انشاء اهللا به حكومـت  ) عج(دوران غيبت امام عصر

جهاني حضرت ولي عصر عجل اهللا تعالي فرجه ملحق خواهد شد و جهان پر از 

  . شود عدل و داد مي

ترياليسـتي غـرب و شـرق، آينـده     براساس زيربناي ما  :از ديدگاه غيرالهي -ب 

  . كنند جهان را چنين عنوان مي

سال، بخشـي از جهـان را زيـر سـلطه      70ماركسيسم كه حدود : نظريه  -1

  . داشت و از هم پاشيد

نظريه دهكده جهاني مك كوهان كـه مـروج فرهنـگ دموكراسـي ليبـرال       -2

  . باشد كه در حال اضمحالل و فروپاشي است و منحط است مي



 

دانـد كـه    كه او بهترين مدل را دموكراسي مـي : ريه پايان تاريخ فوكوياما نظ -3

چيزي جز خودمحوري انسان به جاي خدامحوري و ارضاي تمايالت نفسـاني  

  . او را تأمين نمي كند

كـــه از اعضـــاء مـــوثر شـــوراي : جنـــگ تمـــدنها توســـط هـــانيگتون -4

  شود كه  گذاري سياست خارجي آمريكا در ذهن تصور مي سياست

او اســالم را مغــاير بــا غــرب دانســته و غــرب را بــه رويــاروي بــا اســالم 

  خواند و نظريه نابودي اسالم و تمدن آن را مطرح نموده  مي

  . كه استعمارگران بسيار طرفدار آنند

كه او هم ليبرال دموكراسـي غـرب را نجـات دهنـده     : نظريه آلوين تافلر -5

  . داند بشريت مي

از جملــه مــوارد اهميــت هــدايت، تفســير، توجيــه و تحليــل سياســي در جامعــه 

  ) ظله دام(و مقام معظم رهبري) ره(اسالمي از ديدگاه حضرت امام 

تربيـت و سـازماندهي    -3كوركورانه عمـل نكـردن    -2ديد صحيح سياسي  -1

 -7بيني آينده  پيش -6ابهام زدايي  -5رساني صحيح  اطالع -4خواص سياسي 

توازن معتـدل سياسـتهاي حـاكم و     -8گيري صحيح  به تصميم و موضعكمك 

شـناخت دشـمنان    -10گري جامعه  تأثيرگذاري و هدايت -9هاي مردم  خواسته



 

حفـظ تـداوم حضـور در     -11)شناسـي  دشمن(داخلي و خارجي اسالم و انقالب

  انجام وظايف اسالمي در بعد سياسي  -12هاي انقالب  صحنه

  ياسي مراحل تحليل مسائل س

آوري  جمـع  -3تعيين دامنـه و گسـتره موضـوع     -2انتخاب موضوع تحليل  -1

ــات   ــار و اطالعـ ــنجي   -4اخبـ ــي و معيارسـ ــد و بررسـ ــع -4نقـ ــدي جمـ   بنـ

  گيري موضع -6گيري  نتيجه -5

  :آوري اخبار و اطالعات سياسي از جمله ابزارهاي جمع

ري و تلفن دي هاي صوتي و تصوي سي -4افزارها  نرم -3نشريات  -2كتب  -1

جلسـات   -8مراكـز   -7سـايتها   -6هـاي جمعـي    رسـانه  -6روزنامه  -5همراه 

  ... تحليل و 

  : در دوران حاضر ) داخلي و خارجي(اي از اهم مباحث و مسائل سياسي نمونه

، انقـالب  )ره(هاي مكتب سياسـي حضـرت امـام    ويژگي مديريت جامعه اسالمي،

شناخت ماهيت و حقيقت فرهنگ و  اسالمي و احياي اسالم ناب در جهان، لزوم

تمدن و حكومتهاي غرب، تقابل سكوالريسم با اسالم و روشهاي مقابله بـا آن،  

روشهاي غرب در براندازي نظام اسـالمي، مـديريت و محوريـت واليـت فقيـه،      

آشنايي با جريانها و احزاب و گروههاي سياسـي در نظـام در سـالهاي اخيـر،     



 

و مقام معظـم رهبـري دام   ) ره(يدگاه امام شناسي و دشمن ستيزي در د دشمن

ظله و مقابله جهاني اسالم با غرب، ابعاد گسترده و جديـد صهيونيسـم و كفـر    

، شـناخت  )عـج (جهاني بر عليه اسالم، انتظار و قيام جهاني حضرت ولي عصـر 

  ... گرايي، بهائيت، وهابيت و  غرب:ابعاد مختلف انحرافات در اسالم از جمله



 

  احكام اقتصادي

نظام اقتصادي اسالم ناشي از جهان بيني و نـوع نگرشـي اسـت كـه از انسـان      

  .دارد

فقه اقتصادي آن بخش از احكام است كه اسباب مالكيت فرد و جامعه  و احكام 

  .آن ها را بيان مي كند

زكات اموال و زكات ابدان، زكات مال در صـورتي واجـب   : زكات دو قسم است

بوده و مالش به حد نصاب برسد و محجـور از  مي شود كه مالك، عاقل و بالغ 

فقيـر،  : زكات در هشت مورد مصرف مي شـود كـه عبارتنـد از    . تصرف نباشد

مسكين، ماموريني كه مسئول گردآوري زكاتند، براي جلب دلهاي كافران، آزاد 

كردن بردگان، پرداخت بدهي آنان كه توانا بر اداي آن نيستند، در راه مانـدگان  

  .راه خداو كارهاي در 

زكات ابدان يا فطره بر كسي واجب است كه شب عيد فطر بالغ و عاقل بـوده و  

او بايد براي خود و هر نفر از عائله اش يك صاع طعام به مسـتحق  . فقير نباشد

  .بدهد و در همان هشت مورد ياد شده مصرف شود

نصفش سهم سادات و نصـف ديگـرش سـهم امـام     : خمس دو قسمت مي شود

غنايم جنگـي، معـادن، جـواهراتي كـه از     : ين موارد واجب مي شوداست و در ا



 

دريا به دست مي آيد، زميني كه ذمي از مسلمان خريده، مال آميخته به حرام و 

  .درآمدهاي اضافه بر مخارج سال

خداوند فقرا را در اموال اغنيا شريك كرده و انفاق را بر صـاحبان مـال واجـب    

  .ت ميان افراد جامعه داردكرده كه نقش موثري در توزيع ثرو

في، زمين هـاي بـاير، دريـا و    : انفال كه از آن مقام امامت است عبارت است از 

رودخانه ها، جنگل ها، قطايع و صفاياي پادشاهان، غنايم برجسـته، ارث كسـي   

  .كه وارث ندارد و معادني كه ملك كسي نيست

ت، وقف بر دو قسم وقف، حبس مال از نقل و انتقال و آزاد سازي منافع آن اس

  .وقف عام و  وقف خاص: است

ارث عبارت از اموالي است كه با مرگ انساني در اثر رابطه نسبي يا سـببي بـه   

پدر و مـادر  : طبق وارثان نسبي به ترتيب عبارتند از .انسان هاي ديگر مي رسد

زن و مـرد كـه   . و فرزند؛ جد و جده و خواهر و برادر، عمه، عمو، دايي و خالـه 

  .رابطه سببي دارند با وجود همه طبقات ياد شده از يكديگر ارث مي برند

  .كفر، قتل، بردگي، زنازادگي و لعان: موانع ارث عبارتند از



 

وصيت به معنـاي سـفارش هـاي انسـان دربـاره فرزنـدانش يـا انجـام كـار و          

تمليكيـه، عهديـه و   : مصرف مالي پس از مرگ وي است و بـر سـه قسـم اسـت    

  .فكيه

ي ميت از اصل مال او برداشته مي شود و بقيه اموال او بـراي وارثـان   بدي ها

  .است و در غير بدهي، وصيت ميت در يك سوم اموالش نافذ است

زمين موات يا باير زميني است كه بـراي بهـره بـرداري از آن نيـاز بـه انجـام       

كارهايي است و آن بر دو نوع اصلي و عارضي است؛ زمين موات را مي تـوان  

سيله احيا، مالك شد به شرطي كه احيا كننده، بـدين وسـيله قصـد مالكيـت     به و

  .زمين را داشته باشد و زمين نيز قبالً توسط كسي تحجير نشده باشد

 -1: شركت آن است كه چيزي از آن دو يا چند نفر باشد و بـر دو قسـم اسـت    

رداد، شركت غير عقدي كه اشتراك چند نفر در مال يا حقي است كه به ارث، قرا

شركت  -2حيازت و يا آميختن دو مال هم جنس با يكديگر حاصل شده است   

عقدي و آن در موردي است كه دو نفر با مال مشترك تجارت كننـد و هـر يـك    

به نسبت مالش از سود و زيان بهـره منـد شـوند ايـن شـركت تنهـا در امـوال        

  .مي باشدصحيح است و اما شركت ابدان يا اعمال، وجوه و مفاوضه صحيح ن



 

حق شفعه اولويت شريك در خريدن سهم شريكش است كه بـا فـروختن آن را   

شرايط شفعه عبـارت از ايـن اسـت كـه ملـك غيـر       . به ديگري منتقل كرده است

منقول بوده و مانند زمين قابل تقسيم باشد، ملك فقط ميان دو نفـر مشـترك و   

  .شفيع مسلمان باشد

است كه اداي آن مصالحي براي آنان يا كفاره نوعي جريمه براي افراد متخلف 

كفاره هاي مرتبه، مخيره، مخيره و : انواع كفارات عبارتند از. جامعه در بر دارد

  .مرتبه و كفاره جمع

مزارعه شركت مشاع كشاورز و صاحب زمـين در محصـول اسـت كـه نـوعي      

شركت كار و سرمايه براي امر كشاورزي اسـت و در آن هـر نـوع زيـاني بـر      

مشروعيت مزارعه به صاحبان زمين امكان مي دهد كـه اگـر   . لك استعهده ما

توانايي كار ندارند، زمينشان را در اختيار كشاورز قرار داده و هر دو از زمين 

  .بهره مند شوند و اين به توسعه كشاورزي كمك مي كند

مساقات قراردادي ميان باغبـان و مالـك اسـت بـه شـكلي كـه در آمـد بـاغ بـه          

مساقات در صورتي صحيح است كه كـار  . يانشان تقسيم شودصورت مشاع م

  .باغبان در پيدايش ميوه درختان يا ازدياد كيفي و كمي آن موثر باشد



 

اجاره قراردادي است كه در آن، كار موجر يا منافع ملكش در ملك مستاجر در 

 .مي آيد بر خالف عاريه، كه عاريه گيرنده فقط حق انتفاع از منافع ملـك را دارد 

  .در اجاره مبلغ اجرت، مدت اجاره و مورد ان، بايد مشخص باشد

سرقفلي عقدي است ميان موجر و مستاجر مبني بر اين كه موجر مبلـغ اجـاره   

را افزايش نداده و حق پس گرفتن مورد اجاره را نداشـته باشـد و در برابـر از    

مستاجر سـرقفلي بگيـرد بنـابراين سـرقفلي، مـالي اسـت كـه در برابـر دسـت          

  .برداشتن از حقي، به صاحب آن حق داده مي شود

جعاله عقدي است كه در آن شخصي متعهد مـي شـود در برابـر انجـام كـاري      

معين، مالي به انجام دهنده بپردازد و در صورتي صـحيح اسـت كـه انجـام آن     

كار، از واجبات عيني يا كفايي براي انجام دهنده نباشد و همچنين مانع شـرعي  

  .ام آن نداشته باشديا عقلي از انج

فروشـنده و  : فروش كاال به مال مشخص اسـت و اركـان آن عبارتنـد از   » بيع« 

خريدار، عوض و معوض، و اين دو ركن اخيـر بايـد جنبـه ماليـت داشـته و در      

ملك خريدار و فروشنده باشد و هر يك تـوان تسـليم ان را بـه ديگـري داشـته      

ر قابـل فسـخ اسـت و مهمتـرين     بيع عقد الزم است ولي در مـوارد خيـا  . باشند

خيـار مجلـس، حيـوان، شـرط، غـبن، تـاخير، عيـب و خيـار         : خيارها عبارتند از

فروش  چيزهاي نجس، فروش آنچه كه : درآمدهاي نامشروع عبارتند از. رويت



 

مال حاصل از راه انجام كـار حـرام مثـل غنـا، فـروش      . فقط كاربرد حرام دارد

  .براي انجام واجباتاسلحه به دشمنان دين و گرفتن اجرت 

توافق دو طرف است بر تمليك اموالي بر يكـديگر يـا گذاشـتن از حقـي،     » صلح«

هر چند صلح، گاهي نتيجه بيع، اجاره ، هبه و ابراء را دارد اما موجب نمي شود 

  .كه احكام خاص آن معامالت به عقد صلح سرايت كند

اگـر  . ي مي گـذارد عقدي است كه به موجب آن، فردي امانت نزد ديگر» وديعه«

امانتدار در نگهداري امانت كوتـاهي نكنـد، ضـامن تلـف شـدن آن نيسـت و در       

صورت مرگ امانت گزار، مال نزد امانت دار، امانت شرعي اسـت و بايـد آن را   

  .به وارثانش برگرداند

برخـي از اسـباب ديـن    . دين مالي است  كه به سببي به عهده شخص مـي آيـد  

قرض عبارت است از تمليـك  . كااليي را نسيه خريدنعبارتند از قرض گرفتن و 

مال به ديگري به شرط اين كه وي پرداخت آن را ضمانت كند و قرض گيرنـده  

  .در چيزهايي مثل ضامن اداي مثل و در اجناس قيمتي ضامن اداي قيمت است

رهن، گروگذاشتن مالي از سوي بدهكار نزد طلبكـار اسـت كـه اگـر بـدهي اش      

ا از مال رهني دريافت كند؛ از ايـن رو بايـد چيـزي كـه گـرو      پرداخت نشد آن ر



 

تصرف رهـن  . گذاشته مي شود كااليي باشد كه خريد و فروشش صحيح است

  .دهنده و گيرنده در شيء گرو بدون اجازه ديگري جايز نيست

مضاربه عقدي است بين سرمايه دار و كارگزار وي در تجارت و سود حاصل 

مي شود در صورتي كه عامل كوتاهي نكند، تلـف   به نحو مشاع بينشان تقسيم

  . شدن سرمايه به عهده سرمايه دار است

ربا معـاملي و آن   -1: ربا كه حرمتش از ضروريات دين است بر دو قسم است

عبارت است از مبادله دو كاالي هـم جنسـي كـه مكيـل يـا موزننـد بـا دريافـت         

مال اسـت بـه شـرط    رباي قرضي و آن قرض دادن  -2اضافي از يك طرف     

  .كه قرض گيرنده با زياده بازگرداند

ربا، خوردن مال حرام است ؛ زيرا به سبب قرض، مـال از ملـك قـرض دهنـده     

  .خارج مي شود بنابراين گرفتن سود از سوي وي، تجاوز به حق مقترض است

  .حيله هاي ربا مشروع نيست چون مبارزه با غرض قطعي شارع است

ست كه پول هـاي مـردم را جمـع كـرده و در زمينـه      بانك موسسه اي تجاري ا

بانك به غير از افتتاح حساب جاري، مي تواند . هاي اقتصادي به كار مي اندازد

پول مردم را طبق عقود اسالمي در كارهاي توليدي و تجارتي به كار گيـرد يـا   

به سبب وكالت از صاحبان پول با كارگزاران تجـاري، عقـود معـامالتي منعقـد     



 

به شرطي در عمـل بـه عقـود عامـل     . ( حق وكالت خويش را دريافت كندكند و 

  )باشد

  

  احكام خانواده

ازدواج امري مشروع و پسنديده است و در قرآن، نكاح در برابر زنا قـرار داده  

در ازدواج دائم، مـرد مسـئول   . ازدواج بر دو نوع دائم و موقت است. شده است

اسـالم تعـدد   . ن در برابـر مـرد  هزينه زندگي زن اسـت و زن موظـف بـه تمكـي    

زوجات براي مرد را لغو نكرده اما آن را به چهار زن محـدود كـرده و داشـتن    

بديهي است كه اگر شكل قـانوني ازدوج  . عدالت را براي مرد شرط نموده است

دائم، تك همسري باشد، با توجه به اين كه هميشه تعداد زنان بر مردان فزوني 

  .شوهر مي ماننددارد، گروهي از زنان بي 

در ازدواج موقت، زن و مرد آزادي بيشتري دارند و مدت زمان ازدواج خود را 

برخـي از مشـكالت   . تعيين مي كنند و هزينه زندگي زن نيز به عهده مرد نيست

اجتماعي، با ازدواج موقت قابل حل است و مشروعيت آن از ويژگي هاي مكتب 

ه حكم خليفه دوم آن را ممنـوع مـي   اهل بيت است سائر مذاهب فقهي با توجه ب

  .دانند



 

زن و مـرد هـر دو انسـانند و از    : درباره حقوق مشترك زن و مـرد بايـد گفـت   

هر دو مـي تواننـد در اثـر بنـدگي، بـه خداونـد       . حقوق انساني خود  برخوردار

تقرب جويند، در هر يك از جناح حق و باطل، هم مرد و جود دارد هم زن، زنان 

اسالم به زن . تصميم گيري هاي سياسي واقتصادي مستقلندهمانند مردان در 

و مرد سفارش نموده كه كانون خانواده را صميمي و گرم نگهدارند و طالق با 

اين كه منفورترين حالل ها شمرده شده است، اما در مـواردي تنهـا راه نجـات    

زن و مرد است؛ زيرا اگر به عللي شعله محبت مـرد نسـبت بـه زنـش خـاموش      

تدابير الزم براي تجديد حيات ازدواج به ثمر نرسد چاره اي جز جـدايي   شود و

زن و مرد از همديگر نيست و اسالم آنها را مجبور نكرده كه از سـر اضـطرار   

البته اسالم در امر طالق سخت گيري كرده . تا آخر عمر با همديگر زندگي كنند

ور دو شـاهد  و از اين رو، پاكي زن از حيض و نفـاس و وقـوع طـالق در حضـ    

  .عادل را از شرايط صحت طالق قرار داده است



 

  احكام حقوق كودك

اسالم براي تامين سعادت همه مراحل زندگي انسان، حتي براي قبل از به دنيـا  

بيـان آداب   -1: آمدنش برنامه ريزي كرده است كه از جمله آن هـا عبارتنـد از  

يـا كراهـت دارد؛ زيـرا    مقاربت كه در چه حالت يا اوقاتي، آميزش اسـتحباب و  

هـر چنـد علـت    . زمان و مكان انعقاد نطفه، در ساختار رواني كودك موثر است

بيان احكام والدت از تعيين نام نيك براي كودك  -2.   تامه سرنوشت او نيست

تا گرفتن دايه خردمند و پاكدامن و مشخص كردن مربي وي تـا بـه سـن بلـوغ     

  .برسد

الش، نافذ نبوده و حق تصميم گيري در اين بديهي است تصرفات كودك در امو

  .گونه موارد با ولي شرعي وي مي باشد

اسالم بر خالف عصر جاهليت، ارزش بيشتري براي دختر قائـل شـده و آن را   

  .حسنه معرفي نموده و دختر فاطمه نام را، سزاوار اكرام بيشتري دانسته است

آنـان  . ندگي خدا هسـتند پدر و مادر مسئول تربيت وراهنمايي فرزند به سوي ب

بايد با احترام با فرزندانشان رفتار كنند و از رفتارهـاي تبعـيض آميـز دربـاره     

  .ايشان خودداري ورزند



 

اسالم براي حفظ پاكدامني كودكان دستورهاي خاصي براي بستر خواب آنـان  

و برنامه هاي آميزشي پدر و مادر، ارائه كرده است و به پدر و مادر سـفارش  

فرزندانشان را به عبـادت وادارنـد و آنـان را بـا دانـش روز و فنـون        نموده كه

  .عصر آشنا سازند

  احكام قضايي

نظام قضايي اسالم در كنار نهادهاي تعليم وتربيت، عامل بازدارنـده از تجـاوز   

افراد به حقوق ديگران بوده و عـدالت را برقـرار مـي سـازد و ايـن عـالوه بـر        

زدودن جرم و جنايت از جامعـه انديشـيده اسـت    تدابيري است كه اسالم براي 

مانند تشويق به كار، حمايت از مسـتمندان و كمـك بـه توزيـع عاقالنـه ثـروت،       

  ...تشويق به ازدواج، جلوگيري از درآمدهاي نامشروع و

قضاوت، همان داوري و فصل خصومت است كـه در زمـان غيبـت بـه فقهـاي      

  .ير آنان رجوع به طاغوت استواجد شرايط واگذار شده و مراجعه مردم به غ

سيستم قضايي اسالم چنان مستقل است كه حتي مي تواند شخص اول كشـور  

  .را در صورتي كه شاكي داشته باشد، به محكمه احضار نمايد

بلوغ، عقل، ايمان، عدالت، مرد بـودن، حـالل زادگـي و    : صفات قاضي عبارتند از

  اجتهاد



 

رف درگير حتي در نگاه كـردن بـه   رعايت تساوي بين دوط: برخي آداب داوري

آنان، حفظ بي طرفي در شنيدن مطالب، داوري كردن در مكان هاي باز و قابـل  

  ... .دسترس مردم، قضاوت نكردن در حاالتي همچون خشم، غم ، شادي و

علم قاضي، شـهادت دو فـرد عـادل، اقـرار يـا      : مالك هاي داوري از اين قرارند

ه هـاي جديـد جـرم شناسـي مـي توانـد در       شيو. سوگند يكي از دو طرف دعوا

  .حصول علم قاضي موثر باشد

حكم و داوري قاضي در صورتي كه با مالك هاي ياد شده انجـام گيـرد، غيـر    

قابل نقض است؛ مگر اين كه شخص محكوم نزد قاضي ديگري رفته و ادعا كند 

كه بر وي ستم شده و در اين صورت بايد پرونده اش بررسي شـود و قاضـي   

اگر خوانده ادعاي خواهان را انكار كند، خواهـان بايـد بينـه    . پاسخگو باشداول 

بياورد وگرنه با سوگند خوانده برا نكارش، دعوا پايان مي يابد مگر اين كه وي 

  .سوگند را به خواهان رد كند

بلوغ، عقل، عدالت، حالل زادگي، گدا نبودن، شـهادت  : صفات گواهان عبارتند از

و شاهد مورد تهمت نباشد مثل اين كه گـواهي بـراي شـاهد    بنا به دعوت بوده 

  .سودآور بوده يا ضرري را از او دفع كند



 

شهادت دو زن معادل شهادت يك مرد است؛ زيرا بايد شاهد در مقـام تحمـل و   

اداي شهادت واقع بينانه عمل كرده و تحت تاثير احساسات نباشد و مـردان در  

حتياط حكم مي كند كه اگر شاهد، زن اسـت  اين ويژگي ها قوي تر از زنانند و ا

  .زن ديگري نيز همراهش شهادت دهد تا احتمال از بين رفتن حق كاهش يابد

شهود بايد نسبت به واقعه علم مستند به حس يا قريب به حس داشته باشـند و  

گواهيشان بر واقعه، از نظر نـوع، زمـان، مكـان و خصوصـيات ديگـر يكسـان       

  .باشد

  

  

  )د ، تعزيرات ، قصاص و دياتحدو( حقوق جزا 

كيفر وجـدان و شـكل مالمـت و سـرزنش؛ كيفـر طبيعـي       : انواع كيفر عبارتند از

همانند ابتالي زناكار به بيماري هاي جنسي؛ كيفر اخروي وكيفرهاي دنيوي كه 

. در اسالم به شكل حدود، قصاص و ديات براي انواع جرم ها تعيين شده است

  .ز چهل روز باران، براي جامعه فايده دارداجراي كيفرهاي اسالمي بيش ا

 -1: اجرا حدود در اسالم، رحمت الهي را در پي دارد، انواع حد عبارت است از 

قتل براي زناي با محارم و زناي با عنـف، ناسـزاگويي بـه معصـومين، ادعـاي      



 

سنگسـار   -2پيامبري، انجام سحر و جادوگري، محاربه، ارتداد فطري و ملـي   

صد تازيانه براي زناي غير محصـنه     -3.   نان مرد و زن محصنكردن براي ز

بريـدن   -5هشتاد تازيانه براي شراب خواري و افترا زدن به زن پاكـدامن    -4

  .چهار انگشت براي دزدي

در صورت وجود شبهه و عدم ثبوت كامل جرم، به قاعده درء حد ، كيفـر جـزا   

  .نمي شود

اد نقص عضو يا جراحت و هـر كـدام   موجبات قصص عبارت است از قتل و اير

قتل عمد، قصاص و شـبه  . از اين ها يا عمدي است يا شبه عمد يا خطاي محض

عمد ديه در پي دارد و قتل خطاي محض موجب ديه بر عاقله است كه عبارتنـد  

  ).ع(عصبه، معتق، ضامن الجريره و امام معصوم : از 

ديـه  . ائم خود بايـد بپردازنـد  ديه يا خونبها، مالي است كه مجرمين در برابر جر

 1000گـاو،   200سـال،   6شتر داخـل در   100: قتل عمد يكي از شش چيز است

در . درهـم مسـكوك   10000دينار مسـكوك،   1000دست لباس،  200گوسفند ، 

قتل شبه عمد و خطايي نيز ميزان همين مقدار است البته اگر براي پرداخت ديـه  

  .ر تخفيف داده شده استشتر را انتخاب كند، در سن وسال شت



 

و در ماه هاي حرام يك سوم ديه افزوده . ديه زن مسلمان نصف ديه مرد است

  .مي شود

  

  

  

  

كساني كه مجتهد نيستند و نمي توانند بـه احتيـاط عمـل كننـد واجـب اسـت از       

  )حضرت امام خميني ره.                                     ( مجتهد تقليد نمايند

  اصطالحاتتوضيح 

  .آنچه خداوند الزم كرده است كه انجام دهيم: واجب

  .مي باشد» واجب است« نيز به معني » بايد انجام داد« عبارت 

  .هر عملي كه الزم است آن را ترك كنيم: حرام

  .مي باشد» حرام است« به معني » جايز نيست« و » نبايد انجام داد« عبارت 



 

خوب است و نه بد، و نيز مبـاح يعنـي آنچـه    هر عملي كه انجام دادنش نه : مباح

  .كه غصبي نباشد يعني صاحب آن به ما اجازه استفاده را داده باشد

عملي كه بهتر است انجام دهيم اما واجب هم نيست و انجام ندادن آن : مستحب

  .مجازات ندارد

عملي كه بهتر است انجام نـدهيم امـام حـرام نيسـت و انجـام دادن آن      : مكروه

  .نداردمجازات 

اگر حكم مسئله اي احتياط واجب است مثل واجب است بـا ايـن   :  احتياط واجب

  .تفاوت كه اختيار داريم يكي از دو راه زير را در مورد آن انتخاب كنيم

  .به همين حكم عمل كنيم. 1

در مورد اين حكم به فتواي مجتهد اعلم كـه از لحـاظ اعلـم بـودن در درجـه      . 2

  .دوم است مراجعه كنيم

اگر حكم مسئله اي احتياط مستحب باشـد، انجـام دادن آن   : احتياط مستحب -3

  .واجب نيست

مي باشد و اختالف فتـاوا و  ) ره(متن ارائه شده از رساله حضرت امام خميني 

نظرات مراجع عظام جهان تشيع، از جمله حضرت آيت اهللا بهجت، حضرت آيـت  



 

ه اي ولي امر مسلمين جهان اهللا مكارم شيرازي و حضرت آيت اهللا العظمي خامن

  .مي باشد

  .در صورت اختالف آرا در فتاوا به رساله مرجع تقليد خود مراجعه نماييد



 

  )1(احكام تقليد 

 مسئله موضوع

ما مسلمانان وقتي كه به سن تكليف مي رسيم بايـد دسـتورات دينـي خـود را      مقدمه

  .انجام دهيم» مرجع تقليد خود« طبق رساله 

سال تمـام مـي    15سال تمام و پسران 9سال قمري، سن تكليف دخترانطبق  سن تكليف

  1.باشد

انتخاب مرجـع  

  تقليد

اگر در ابتداي سن تكليف هستيم و براي اولين بـار مـي خـواهيم مرجـع تقليـد      

ولي اگـر مرجـع   . انتخاب كنيم بايد مرجع تقليدي را انتخاب كنيم كه زنده باشد

م مي توانيم با اجازه مرجـع تقليـد زنـده از او    تقليدمان از دنيا رفته باشد باز ه

  2.تقليد كنيم

راه هــــــــاي 

شناخت مرجع 

  تقليد اعلم

خود انسان اهل علم و مجتهد شناس باشد و به اعلم بودن مرجع تقليد يقين . 1

  .پيدا كند

  .دو نفر انسان عالم عادل، مرجع تقليد اعلم را معرفي كنند. 2

                                                            
 .شدماه تمام مي با 7سال و  14ماه تمام و پسران  9سال و  8طبق سال شمسي سن تكليف دختران  -  1
اگر مرجع تقليدي كه از دنيا رفته، اعلم باشد يعني در شناخت احكام از بقيه مراجعه : آيت اهللا بهجت و آيت اهللا مكارم -  2

 .استادتر باشد، واجب است بر تقليد از او باقي بمانيم



 

  .قليد اعلم را معرفي كنندعده اي از علماي خبره، مرجع ت. 3

  



 

  2احكام تقليد 

  مسئله موضوع

  عادل باشد -3زنده باشد             -2مرد باشد             -1 مقدمه

  .شيعه دوازده امامي باشد -4

بنابر احتياط واجب در فهميدن حكم خدا از بقيـه اسـتادتر باشـد و بعضـي      -5

  شرايط ديگر

راه هاي به دسـت  

دســتورات آوردن 

  مرجع تقليد

  :از چند راه مي توانيم احكام مرجع تقليد را به دست آوريم

  .مي توانيم از خود مرجع تقليد بشنويم -الف

  .مي توانيم از دو نفر عادل بشنويم -ب

  .از كسي كه مورد اطمينان و راستگوست و به او اعتماد داريم بشنويم -ج

  .در رساله مرجع تقليد ببنيم -د

  .مسائلي را كه غالباً به آنها احتياج داريم، واجب است ياد بگيريم  احكاميادگيري

در اصول دين تقليد جايز نيست و هر مسلماني بايـد بـا دليـل و برهـان يـا بـا        تقليد باطل

  .مراجعه به فطرت و وجدان خويش به وجود خدا يقين پيدا كند



 

براي اين كار مي توانيم با مطالعـه كتابهـاي عقايـد و پرسـيدن از كسـاني كـه       

  .اطالعات كافي دارند به حقيقت برسيم

  



 

  طهارت: بحث دوم 

  1نجاسات 

  مسئله موضوع

  .يكي از شرايط صحيح بودن نماز، پاك بودن از نجاسات است مقدمه

  .كنيمبنابراين بايد نجاسات را بشناسيم و خود را از آنها پاك 

  :همه چيز در دنيا پاك است مگر موارد زير

  مني -3مدفوع                  -2ادرار             -1

  سگ و خوك -6خون                     -5مردار            -4

  شراب و ساير مايعات مست كننده -8كافر                                    -7

ادرار و مدفوع انسان 

  و حيوان

  .ادرار و مدفوع انسان، نجس است* 

نجس است مثل گربه و  1ادرار و مدفوع حيواناتي كه حرام گوشت هستند و خون جهنده دارند* 

  .بنابراين مدفوع حيوانات حالل گوشت، مانند گاو و مرغ و گوسفند پاك است. موش

حيوانات داراي خون 

  جهنده

  .فشار بيرون مي آيد مثل گوسفند و گربهحيواناتي كه اگر رگ بدنش را ببرند خون با

                                                            
ي كه خون جهنده ندارند هم بنا برا حتياط واجب، ادرار و مدفوع حيوانات حرام گوشت: آيت اهللا بهجت و آيت اهللا مكارم -  1

 .نجس است ولي ادرار و مدفوع حيوانات كوچك مانند پشه كه گوشت ندارند پاك است



 

مـــدفوع پرنـــدگان و 

  مدفوع اسب و االغ

  مثل طوطي 1فضله پرندگان حرام گوشت، نجس است-الف

  .خوردن گوشت اسب و االغ مكروه است ولي ادرار و مدفوعشان پاك است -ب

  .مني انسان و حيواني كه خون جهنده دارد نجس است مني

  

  2نجاسات 

  مسئله موضوع

انساني كه مي ميرد تا وقتي كه غسلش نداده اند تمام بدنش نجس است به جـز قسـمت   *  احكام ميت

  ناخن، مو: هاي بي روح بدن مثل

  .بدن شهيد بدون غسل هم پاك است* 

پوست لب انسان و اعضاي ديگر بدن كه گاهي كنده مي شود اگر وقت افتادنش رسيده * 

  .ر خودمان به زور آن را بكنيم نجس استباشد و كنده شود پاك است و اگ

حيواني كه خون جهنده دارد و خودش مرده تمام بدنش نجس است به جز قسـمتهاي بـي     حكم حيوان مرده

  .مثل پشم گوسفند يا پر مرغي كه خودش مرده يعني ذبح شرعي نشده باشد. روح بدن

اد غذايي غير گوشتي مثل پنيـر كـه از خـارج    انواع عطر، ادكلن، دارو، روغن ، صابون ، مو  حكم اجناس خارجي

  وارد مي شود اگر يقين به نجاستش نداشته باشيم، پاك است

                                                            
 فضله پرندگام حرام گوشت، نجس نيست: آيت اهللا خامنه اي، آيت اهللا مكارم -  1



 

حكم لباسهاي داخلي 

  وخارجي

اگر جنس لباسهايي كه از كشورهاي غير اسالمي وارد مي شود از مو، پشم يـا كـرك    -1

  .باشد و از خوك و سگ نباشد پاك است

اگر جنس لباسي كه از كشورهاي غير اسالمي وارد شـده چـرم باشـد و نـدانيم ذبـح       -2

مثل كاپشن يا كفش چرمي زيرا وسايل چرمي  2و1.شرعي شده يا نه، آن لباس نجس است

يا از حيوانات حرام گوشت است يا از حيوانات حالل گوشتي است كه ذبح شـرعي نشـده   

  .است

                                                            
 .آن لباس پاك است و نماز خواندن با آن لباس اشكالي ندارد: آيت اهللا مكارم -  1
  .اگر احتمال بدهيد كه ذبح اسالمي شده، پاك است و اگر يقين داريد كه ذبح اسالمي نشده، نجس است: اهللا خامنه ايآيت  -  2



 

  3نجاسات 

  مسئله موضوع

خــون انســان حكــم

  وحيوان

خون انسان و حيواني كه خون جهنده دارد نجس است، بنابراين خون پشه و ماهي 

  .كه خون جهنده ندارند پاك است

خوني كه گاهي درون تخم مرغ ديده مي شود نجس نيست ولي بنابر احتياط واجب   خون در تخم مرغ

   3و1،2.نبايد آن را خورد 

خون بيرون مي آيد كه در اين صورت اگر به قـدري كـم باشـد    گاهي از لثه هاي ما خون لثه ها

كه وقتي با آب دهانمان مخلوط شود در آن حل شود و از بين بـرود پـاك اسـت و    

  فرو بردن آب دهان در اين صورت اشكال ندارد

خوني كه در ظـرف  

  غذا افتد

اگر موقع جوشيدن غذا ذره اي خون در آن بيفتد تمام غـذا و ظـرف آن نجـس مـي     

  .شود و جوشيدن و حرارت، پاك كننده نيست

نگهـــداري ســـگ و 

  خوك در منزل

بنابراين كسـاني  . تمام بدن سگ و خوكي كه در خشكي زندگي مي كنند نجس است

  :كه در منزل خود، سگ نگهداري مي كنند بايد بدانند كه

  .رطوبت سگ هر چند آب دهانش باشد نجس است: اوالً

                                                            
 .خون در تخم مرغ پاك است ولي خوردنش حرام است: آيت اهللا خامنه اي  -  1
  .نجس و خوردن ان حرام است: آيت اهللا مكارم -  2
  .باشد سفيده پاك است و اگر در سفيده باشد زرده پاك استاگر خون در زرده : آيت اهللا بهجت -  3



 

همچنـين  . يز خيس به بدن سگ بخورد نجس مي شوداگر دست خيس يا هر چ:ثانياً

  .اگر بدن سگ خيس باشد به هرجا كه برخود كند آنجا نجس مي شود

  



 

  4نجاست 

  مسئله موضوع

 :به اين افراد كافر مي گويند كافر

  .كسي كه به وجود غذا اعتقاد ندارد. 1

  خداي ديگري نيز هست» اهللا«كسي كه معتقد است غير از . 2

  1را قبول ندارد) ص(پيامبري حضرت محمد كسي كه . 3

كسي كه يكي از اصول و ضروريات دين را قبول ندارد، البتـه در صـورتي   . 4

كه بداند آن چيز جزء ضروريات دين اسـت و قبـول نداشـتن آن باعـث انكـار      

  .وجود خدا يا يكي بودن خدا يا نبوت گردد

عني اگر مثالً با دست خـيس بـا   تمام بدن كافر حتي مو و ناخن او نجس است ي حكم كافر

  او تماس داشته باشيم دستمان نجس مي شود

اگر مسلماني به يك از دوازده امام توهين كند يا با آنان دشمني داشـته باشـد     دشمن امامان

  .نجس است

شراب و هر مايعي كه انسان را مست مي كند نجس است و خوردن آن حـرام  مايعـــات مســـت  

                                                            
 .مسيحي ها، يهودي ها و زرتشتي ها پاكند: آيت اهللا خامنه اي  -  1



 

 .است كننده

چگونــه آب انگــور

  نجس مي شود؟

اگر آب انگور به واسطه پختن و يا به خـودي خـود جـوش بيايـد و حتـي اگـر       

  1.مست كننده نباشد، خوردنش حرام است ولي نجس نيست

ــمش   ــا و كش خرم

  در غذا

  2.اگر خرما يا كشمش در غذا جوش بيايد پاك است و خوردن آن حالل است

  

                                                            
 .بنا بر احتياط واجب تمام كفار نجس هستند از جمله مسيحي ها و يهودي ها: آيت اهللا مكارم  -  1
 .توان خورد بنا بر احتياط واجب پاك نيست و نمي: آيت اهللا بهجت -  2



 

  احكام نجاست

  مسئله موضوع

 چگونـه چيـز پـاك،   

  نجس مي شود؟

هرگاه يك شي ء پاك با شي ء نجس برخورد كند به شرطي نجس مي شود كه يكي از آن 

  1.دو يا هر دو به قدري تر باشند كه تري يكي به ديگري سرايت كند

نجس شدن مايعات 

  مضاعف

هرگاه يك نطقه از مايعاتي مثل روغن مايع، نجس شود تمام آن نجس مي شود ولـي اگـر   

  2.روغن جامد نجس شود فقط آن محل نجس استنقطه اي از 

افتــادن ورق قــرآن 

  در توالت

معصوم عليهم السالم يا تسبيح تربت يـا مهـر تربـت در توالـت     14اگر ورق قرآن يا اسم

  :افتد

  .اگر بشود آن را بيرون آورد واجب است بيرون آوريم: اوالً

واجب است به آن توالت نروند تـا  اگر نشود بيرون آورد، بر كساني كه اطالع دارند : ثانياً

  .يقين كنند كه آن ورق يا تسبيح يا مهر كربال پوسيده و از بين رفته است

نوشـته شـده در چـاه    ) ع(توماني كه روي آن اسم مبـارك امـام رضـا     10اگر سكه هاي   توماني 10سكه 

  .توالت افتد حكم مسئله قبلي را دارد

ديدن كسي كـه بـا   

لبــاس نجــس نمــاز 

  .اگر ببينيم كسي كه با لباس نجس نماز مي خواند الزم نيست به او بگوييم

                                                            
 .متنجس سوم، چيزي را نجس نمي كند: آيت اهللا خامنه اي -  1
اگر به قدري غليظ باشد كه نجاست به جاهاي ديگر سرايت نكند، قسمت هايي كه نجاست به آن نرسيده، : آيت اهللا بهجت -  2

 .نجس نمي شود



 

 خواندمي

 .خوردن و آشاميدن چيز نجس، حرام است  خوردن نجاست

  

  )1(اقسام آبها 

  مسئله موضوع

در . يكي از چيزهايي را كه مي توان در پاك كردن نجاسات استفاده كرد آب است مقدمه

  .گوناگون و شرايطي براي پاك كردن نجس داردشريعت مقدس اسالم، آب انواع 

آبي است كه يا از چيزي گرفته شود مثل آب هنداونه و گالب و :آب مضاف -الف اقسام آب

آب غوره؛ يا آنكه با چيزي مخلوط شده باشد مثـل آبـي كـه بـه طـوري بـا خـاك        

  مخلوط شده كه ديگر به آن، آب نگويند

  .كه مضاف ن باشدآبي است:آب مطلق -ب  انواع آب مطلق

  آب چاه -5آب باران      -4آب جاري     -3آب قليل     -2آب كر                -1

آبي است كه ظرفي را كه طول و عرض و ارتفـاع آن هـر كـدام سـه وجـب و نـيم         آب كر چيست؟

  1.كيلوگرم و بيشتر است 377بر حسب وزن، اندازه آب كر، حدود . باشد پر كند

                                                            
 سه وجب: آيت اهللا بهجت -  1



 

عين نجس مثل ادرار يا خون به آب كر برسد در صورتي كه بـو يـا رنـگ يـا      اگر حكم آب كر

 .مزه آن آب را تغيير دهد آن آب نجس مي شود و اگر تغيير ندهد نجس نمي شود

  آبي است كه كمتر از آب كر باشد مثل يك كاسه آب آب قليل

  .اگر آب قليل با نجاست برخورد كند نجس مي شود*   حكم آب قليل

قليلي كه براي برطرف كردن نجاست، روي چيز نجس ريخته مي شود و از آب * 

آن جدا مي گردد نجس است، مثل هنگامي كه براي طهارت گـرفتن در دستشـويي   

از آفتابه استفاده مي كنيم، آبي كه جدا مي شود و مي ريزد نجـس اسـت مگـر بـا     

  .شرايطي خاص

  ه باشد مثل آب چشمه و قناتآبي است كه از زمين بجوشد و جريان داشت آب جاري

حكم آب جـاري  

  و آب لوله كشي

آب لوله كشي ساختمان كه متصل به آب كـر اسـت در حكـم آب كـر اسـت البتـه       

  .بعضي آن را جاري مي دانند كه در حكم تفاوتي ندارد

  .آب باران در حال باريدن يكي از آبهايي است كه مي تواند چيز نجس را پاك كند آب باران

ان چگونه آب بار

چيـــز نجـــس را 

  پاك مي كند؟

اگر يك پارچه يا ظرف آلوده به خون داشته باشـيم و يـا زمـين خانـه مـان      : مثال

آلوده به خون شده باشد ابتدا بايد خون را از آن برطرف كنيم سپس اگر يك بـار  

البته باريدن دو سه قطره كافي نيست بلكـه بايـد   . باران بر آن ببارد پاك مي شود



 

 .باشد كه بگويند باران مي آيدطوري 

 .آب چاه نيز پاك و پاك كننده است آب چاه

اگر چيز نجـس را در آب چـاه، آب بكشـيم پـاك مـي شـود و خـود آب چـاه هـم           حكم آب چاه

  .درصورتي كه رنگ و بو و مزه اش به وسيله نجاست، تغيير نكند پاك است

  .ا پاك نمي كندآب مضاف مثل آب گل آلود، چيز نجس ر*  حكم آب مضاف

  .وضو و غسل با آب مضاف باطل است* 

اگر ذره اي نجاست در آب مضاف بريزد كل آن آب نجس مـي شـود هـر چنـد     * 

به اختالف فتـاوي در پـاورقي درس هفـتم    . ( بود يا رنگ يا مزه آن را تغيير ندهد

  )توجه كنيد

طريق پاك كردن 

  آب نجس

به خود از بين برود پاك نمي شـود   اگر بو يا رنگ يا مزه آبي كه نجس شده خود

بلكه بايد آن را با آب كر يا باران يا جاري يا آب چاه مخلوط كنيم تا رنگ و بـو و  

  .در اين صورت پاك مي شود. مزه اش از بين برود

اگر يك سطل آب نجس داشته باشيم يا آب حـوض خانـه مـان نجـس شـده      : مثال

) آب لولـه كشـي  ( به آب كـر اسـت    باشد، مي توانيم آن را به شير آبي كه متصل

  .وصل كنيم تا رنگ و بو و مزه نجاست از آن برطرف شود و پاك شود



 

  



 

  احكام دستشويي رفتن

  مسئله موضوع

واجب است كه در موقع دستشويي كردن و بـه طـور كلـي در همـه حـاالت،        پوشاندن عورت

  عورت خود را از ديگران بپوشانيم

حكم طهارت گـرفتن  

  براي نماز

  .واجب است براي نماز خواندن، خود را از نجاست ادرار و مدفوع پاك كنيم

كيفيــت پــاك كــردن 

  مخرج ادرار

 :مخرج ادرار فقط با آب پاك مي شود

اگر بـا آفتابـه طهـارت مـي گيـريم ابتـدا بايـد ادرار را بـا آب         : آب قليل -الف

رتبـه  و بنابر احتياط واجب زنـان دو م  1برطرف كنيم سپس مردان يك مرتبه

  .بشويند

اگر با شلنگ متصل به آب لوله كشي طهـارت مـي گيـريم،    : آب غير قليل -ب

وقتي كه ادرار به وسيله آب برطرف شد يـك بـار شسـتن بـراي زن و مـرد      

  .كافي است

استبراء كردن بعد از خروج بول و مني عملي است كه انجام ندادن آن گـاهي    عمل استبراء

                                                            
دو بار شستن : آيت اهللا خامنه اي . زن نيز حكم مرد را دارد: آيت اهللا بهجت. بشويد مرده م بايد دو مرتبه : آيت اهللا مكارم -  1

  .بنا بر احتياط واجب است



 

ممكن است در صحيح بودن طهارت و نماز مشكلي ايجاد كند، بـراي آگـاهي   

  .از انجام اين عمل به رساله مرجع تقليد خود، مراجعه كنيد

كيفيــت پــاك كــردن 

  مخرج مدفوع

و پارچـه و كاغـذ پـاك     مخرج مدفوع را مي توان با آب و غير آب مثل سـنگ

  .كرد

اگر با اول طوري شسته شود كه چيزي از نجاست باقي : به وسيله آب -الف

  .نماند، دوباره شستن الزم نيست چه آفتابه باشد و چه شلنگ آب لوله كشي

به وسيله سنگ يا كاغذ يا پارچه بهتر است كه سه بار كشيده شـود كـه    -ب

  .ولي مي توان نماز خواند 1البته احتياطاً باز هم پاك نمي شود

ادرار و دستشــويي 

كردن رو به قبله يـا  

  پشت به قبله

رو به قبله يا پشت به قبلـه ادرار و دستشـويي كـردن حـرام اسـت يعنـي در       

موقع ادرار و دستشويي كردن نبايد شكم و سينه، رو به قبله يا پشت به قبله 

  .البته در موقع طهارت گرفتن اشكالي ندارد. باشد

  

                                                            
 .پاك مي شود و مي توان نماز خواند: آيت اهللا  بهجت و آيت اهللا مكارم  -  1



 

  )1(پاك كننده ها

  مسئله موضوع

آب، : مهمترين چيزهايي كه مي توانند چيز نجس را پاك كننـد عبارتنـد از   مقدمه

  .زمين، آفتاب، اسالم

شرايط آب كر براي پاك

  كردن چيز نجس

هنگامي كه بخواهيم به وسيله آب، نجاستي را پاك كنيم بايد آن آب چنـد  

  :شرط را داشته باشد

  .يعني خالص باشد و مثل آب گل آلود، مضاف نباشدمطلق باشد؛ : اول

  .خود آب، پاك باشد: دوم

وقتي چيز نجس را مي شوييم، آب مضاف نشود و بو يا رنـگ يـا   : سوم

  .مزه نجاست را هم نگيرد

قبل از آب كشيدن چيز نجس، اصل نجاست از آن چيـز برطـرف   : چهارم

  .شود

طريقه آب كشيدن ظـرف

( نجس با آب لولـه كشـي  

  )كرآب 

نجاست را از آن برطرف مي كنيم سپس يك بـار آن را زيـر شـير آب    *

  .مي گيريم تا پاك شود

ظرفي را كه با شراب، نجس شـده يـا سـگ و خـوك از آن چيـز مـايع       * 



 

خورده، بايد به تعداد بيشتر و با روشي خاص كه در رسـاله هـا آمـده ،    

  .شست

طريقه آب كشيدن لبـاس

نجس با آب لولـه كشـي 

  )كرآب ( 

اصل نجاست را از آن برطرف مي كنيم سپس يك بـار زيـر شـير آب    .1

  .مي گيريم پاك مي شود

  1.آبي را كه در البالي لباس مي ماند با فشار دادن خارج مي كنيم. 2

اگر بعد از آب كشيدن، رنگ يا بوي نجاست مثل رنگ خـون در لبـاس   . 3

  .بماند اشكالي ندارد

طريــق آب كشــيدن بــدن

شت خوراكي نجس يا گو

  نجس با آب لوله كشي

اگر بدن ما يا گوشت خوراكي مثالً خون آلوده شده باشد ابتـدا خـون را   

از آن برطرف مي كنيم سـپس آن را زيـر شـير آب مـي گيـريم تـا پـاك        

  2.شود

                                                            
 .فشار دادن الزم نيست: آيت اهللا بهجت -  1
خون انسان هم نجس است : خوراكي كه از بازار مي خريم يك تفاوت وجود داردبين خون بدن انسان و خون گوشت هاي  -  2

هم خوردنش حرام است، اما خوني كه در گوشت ها باقي مي ماند به دليل آنكه ذبح شرعي شده اند پاك است ولي خوردن آن 
 .حرام است



 

  )2(پاك كننده ها 

  مسئله موضوع

طريق آب كشيدن زمين 

نجس با آب لوله كشـي  

  )آب كر( 

  :زمين حياط خانه مان خون آلوده شده باشداگر قسمتي از:مثال

به وسيله پارچه يا هر وسـيله اي كـه بتـوان خـون را جمـع كـرد خـون را از آن        : اول

  .برطرف مي كنيم

  .آب لوله كشي را به وسيله شلنگ بر روري آن جاري مي كنيم تا پاك شود: دوم

ايم كه در كوچه هـا يـا    گاهي در بعضي مناسبتها ديده. دومين پاك كننده ، زمين است  زمين

خيابانها گوسفند ذبح مي كنند و خون آن در كف كوچه يـا خيابـان بـاقي مـي مانـد و      

ممكن است كف كفش ما به اين وسيله نجس شود براي پاك كردن كف كفش چه بايـد  

  كرد؟

طريقه پاك كـردن كـف   

  كفش به وسيله زمين

  .مثالً با كشيدن پا بر زمينابتدا اصل خون را از كف پا يا كفش برطرف مي كنيم *

بر روي زمين خاكي يا شن يا آجر فـرش، راه بـرويم تـا     1قدم  15سپس بهتر است * 

  .پاك شود

  .اگر بعد از پاك شدن ، بو يا رنگ خون در كف پا يا كفش باقي بماند اشكالي ندارد* 

  زمين بايد خشك باشد -2                زمين بايد پاك باشد             -1شرايط الزم براي پـاك  

                                                            
 قدم 10: آيت اهللا خامنه اي  -  1



 

  .كف كفش يا كف پا به وسيله راه رفتن، نجس شده باشد نه از راه هاي ديگر-3  كننده بودن زمين

آيا آسفالت پـاك كننـده   

  است؟

  1.راه رفتن بر روي آسفالت پاك كننده نيست

  )3(پاك كننده ها 

  مسئله موضوع

بـراي پـاك   . خانه، نجـس مـي شـود   گاهي پشت بام، زمين، ديوار، در و يا پنجره  آفتاب

  كردن آنها چه بايد كرد؟

آفتاب مي تواند با چند شرط، زمين، سـاختمان، ديـوار، پشـت بـام، در و پنجـره        آفتاب پاك كننده است

  2.خانه را پاك كند

آفتــاب چگونــه پــاك مــي 

  كند؟

ابتدا اصل نجاست را برطرف مي كنيم سپس صبر مي كنيم تا آفتاب، رطوبت آن 

  .در اين صورت پاك مي شود.  خشك كندرا 

پـس اگـر خشـك    . چيز نجس كامالً بايد تر باشد تا آفتاب آن را خشـك كنـد  :اول  شرايط پاك كنندگي آفتاب

  .باشد بايد آن را به وسيله آب، تر كرد

 .به وسيله تابش مستقيم آفتاب خشك شود نه با انعكاس از آينه و مانند آن: دوم

                                                            
 .لت پاك كننده استراه رفتن بر روي آسفا: آيت اهللا مكارم -  1
 .آفتاب فقط زمين و پشت بام را پاک می کند ولی بنابر احتياط واجب ساختمان و در و پنجره را پاک نمی کند: آيت اهللا مکارم - ٢



 

  .پرده، مانع تابش آفتاب نباشدچيزي مثل ابر يا:سوم

  .آفتاب به تنهايي آن را خشك كند نه به همراهي باد: چهارم

  .هنگام تابش آفتاب، اصل نجاست در آن نباشد: پنجم

  كافر چگونه پاك مي شود؟. قبالً گفتيم كه يكي از نجاسات، كافر است  چگونگي پاك شدن كافر

« آسالم آوردن خـود را بـا دو جملـه    كافر با اسالم آوردن پاك مي شود و بايد 

  .ابراز نمايد» اشهد انّ محمداً رسول اهللا« و » اشهد ان ال اله اال اهللا

  

  مقدمات نماز: بحث سوم

  )1(وضو 

  مسئله موضوع

يكي از مقدمات اصلي نماز، وضو است يعني قبل از نمـاز بايـد وضـو گرفـت،      مقدمه

  چگونه وضو بگيريم؟

نيت وضو را به زبان بياوريم يا از قلـب خـود بگـذرانيم بلكـه     واجب نيست كه  نيت وضو

  .همين مقدار كه متوجه باشيم كه در حال وضو گرفتن هستيم كافي است



 

ترتيب كارهاي 

  وضو 

شستن دست چپ     : شستن دست راست     سوم:شستن صورت   دوم: اول

  ح پاي چپمس: مسح پاي راست      ششم: مسح سر         پنجم: چهارم

طريقه شسـتن  

  صورت

 چگونه وضو مي گيريم؟

در وضو ابتدا بايد صورت را از باال به پايين بشوييم يعني از جايي كـه مـوي   

سر روئيده تا چانه از نظر اول و به اندازه فاصله نوك انگشت شست تـا نـوك   

  انگشت وسط از نظر پهنا

طريقه شسـتن  

  دستها

بلكه كمي باالتر از آرنج تا نـوك انگشـتان   پس از شستن صورت بايد از آرنج

  دست راست و سپس دست چپ را از باال به پايين بشوييم

در شستن صورت بايد دقت كرد كه اگر پوسـت صـورت از زيـر ابروهـا و     *  چند نكته

ولي اگر پوسـت صـورت   . ريش پيدا باشد بايد آب را به پوست صورت رساند

الزم نيست آب بـه پوسـت برسـد و شسـتن     از زير ابروها يا ريش پيدا نباشد 

  .ابرو و ريش كافي است

بايد تمام قسمت هاي گفته شده دسـت و صـورت را بشـوييم و اگـر مقـدار      * 

  .كمي از صورت يا دست را نشوييم وضو باطل است

اگر چيزي مانع از رسيدن آب به دست و صـورت مـي شـود ماننـد چسـب،      * 



 

  .آن را برطرف كردقير، رنگ روغني، الك بايد قبل از وضو

  



 

  )2(وضو 

  مسئله موضوع

 1در وضو يك بار شستن دست يا صورت واجـب اسـت، بـار دوم جـايز      يك بار شستن

  .است ولي بار سوم حرام است

يك بـار شسـتن در   

  وضو يعني چه؟

منظور از يك بار شستن، يك بار آب ريختن نيست بلكه منظـور يـك بـار    

با يك يـا  ( كامالً صورت يا دست را شستن كامل است؛ يعني اگر يك بار 

بشوييم كافيا ست نه اينكه يـك مشـت آب ريخـتن مـالك     ) چند مشت آب

  .باشد

بـه  ) قسـمت بـاالي پيشـاني   ( مسح سر، يعني كشيدن دست بر روي سر   طريقه مسح سر

اندازها ي كه اگر كسي ببيند بگويد مسح كرد، ولي بهتر اسـت بـه انـدازه    

انگشت باشد و الزم نيست از باال بـه پـايين   طول يك انگشت وپهناي سه 

  3.يا با دست راست مسح كند 2باشد

مسح پا در وضو يعني كشيدن دست بر روي پا از نوك يكي از انگشـتان    طريقه مسح پا

  .پا، ابتدا پاي راست سپس پاي چپ 4پا تا برآمدگي روي 

                                                            
 .احتياط واجب در ترک آن است: آيت اهللا مکارم - ١
 .احتياط واجب آن است که از باال به پايين بکشيم: آيت اهللا بهجت - ٢
 .احتياط واجب آن است که با دست راست باشد: اهللا خامنه ای و آيت اهللا مکارم آيته - ٣
 تا مفصل ساق: آيت اهللا خامنه ای  - ٤



 

گـر بـه مقـدار    روي سر و پاها در هنگام مسح، بايد خشك باشد ولـي ا *  چند نكته

كمي مرطوب باشد كه هنگام مسح، آب دست بر رطوبت سر و پاها غلبـه  

  .كند اشكالي ندارد

در مسح بايد دست را بر روي پاها و سر كشيد نه اينكه دست را ثابت * 

نگه داريم و پا يا سر را با حركـت دادن، بـه دسـت بكشـيم ولـي حركـت       

  .مختصر سر و پا اشكالي ندارد

زم نيست كه آب به پوست سر برسد ولي اگر موي سر در مسح سر ال* 

به حدي بلند باشد كه اگر شانه كنيم به صورت مي ريزد بايد ته موهـا را  

  .مسح كنيم

  



 

  شرايط وضو

  مسئله موضوع

  :براي صحيح بودن وضو چند شرط وجود دارد  شرايط وضو

  .صحيح نيستآب وضو بايد پاك باشد پس وضو گرفتن با آب نجس . 1  شرايط آب وضو

پس وضو گرفتن با آب مضاف مثل ) يعني مضاف نباشد( آب وضو بايد مطلق باشد . 2

  .آب گل آلود يا گالب صحيح نيست

آب وضو بايد مباح باشد پس وضو گرفتن با آب غصبي يعنـي آبـي كـه صـاحب آن     . 3

  .راضي نيست، صحيح نيست

رف غضبي نباشد يعني صاحب آن ظرف اگر آب وضو در ظرف استف بايد آن ظ -الف  شرايط ظرف وضو

  .بايد راضي باشد

  .ظرف آب وضو نبايد از طال و نقره باشد -ب

اعضاي وضو بايد پاك باشند بنابراين اگر مثالً دست ما خون آلود باشد ابتدا بايد آن *   شرايط اعضاي وضو

  .را آب بكشيم سپس وضو بگيريم

بنابراين اگر جوهر خودكار يا لكـه   مانعي در رسيدن آب به اعضاي وضو نبايد باشد* 

رنگ و چربي يا كرم روي اعضاي وضـو باشـد در صـورتي كـه جـرم نداشـته باشـد،        

اشكالي ندارد ولي اگر جرم داشته باشد و مـانع رسـدن آب بـه بـدن شـود بايـد آن را       



 

  همچنين است مواد آرايشي روي صورت و ناخنها.برطرف كرد

ه باشـد يعنـي اگـر ريخـتن آب روي بـدن، باعـث       استعمال آب براي بدن، ضرر نداشت* 

  .بيماري يا تشديد آن مي شود نبايد وضو گرفت بلكه بايد تيمم كرد

  احكام وضو

  مسئله موضوع

چنــد شــرط كلــي 

  براي وضو

يعني اگر آخر وقت نماز باشد و وضـو  .وقت براي وضو و نماز كافي باشد* 

تيمم كنيم تـا وقـت كمتـري    گرفتن باعث مي شود كه وقت نماز تمام شود بايد 

  .بگيرد

بايد با قصد قربت وضو بگيريم يعني براي انجام فرمان خدا نه براي ريا يـا  * 

  چيز ديگر

  .ترتيب را بايد در شستن اعضاي وضو رعايت كنيم* 

بين كارهاي وضو نبايد زياد فاصله انـداخت يعنـي بايـد كارهـاي وضـو را      * 

  .پشت سر هم انجام داد

ا در صورتي كه بتوانيم بايد خودمـان انجـام دهـيم و نمـي     كارهاي وضو ر* 

  .توان از كسي مثالً در شستن دست و صورت كمك گرفت



 

كارهايي كه بايـد  

براي آنها وضـو  

  گرفت

 تمام نمازهاي واجب به جز نماز ميت. 1

  طواف واجب خانه خدا. 2

اگر بعد از نماز بخواهيم جزئي از نماز را كه فراموش شـده بـه جـا آوريـم     . 3

  مثل سجده يا تشهد فراموش شده

  معصوم  14تماس بدن با خطر قرآن و اسم خداوند و اسم انبياء و . 4

ــايي   ــه چيزهـ چـ

وضـــو را باطـــل 

  مي كند؟

 خروج ادرار و مدفوع-الف

  خارج شدن باد شكم -ب

  .گوش نشنود و چشم هم نبيندخوابيدن، طوري كه  -ج

  مستي و بيهوشي و ديوانگي -د

  .جنابت و هر چيزي كه موجب غسل باشد -و

ــا    ــدن ب ــاس ب تم

  قرآن

. با خطر قرآن حـرام اسـت  ) به جز مو(اگر وضو نداشته باشيم تماس بدنمان

  .ولي دست زدن به ترجمه فارسي يا انگليسي قرآن اشكالي ندارد

ــا    ــدن ب ــاس ب تم

و اســم خداونــد  

بـا اسـم خداونـد    ) به جز مـو و نـاخن  (اگر وضو نداشته باشيم تماس بدنمان

معصوم حرام است هر چنـد بـه زبـاني ديگـر      14متعال و بنابر احتياط واجب 



 

   God:مثالً به زبان انگليسي نوشته شده باشد مثل   معصوم14

  



 

  غسل

  مسئله موضوع

راه هاي به دست آوردن طهـارت،  يكي از مقدمات نماز، طهارت است و يكي از  مقدمه

  .غسل است

  غسل استحاضه -4غسل نفاس  -3غسل حيض     -2غسل جنابت      -1 غسلهاي واجب

  غسل نذر و عهد و قسم -7غسل ميت        -6غسل مس ميت           -5

 :به دو صورت مي توانيم غسل كنيم دو روش غسل

  تماسيغسل ار -2غسل ترتيبي                  -1

  :در غسل ترتيبي به نيت غسل، سه مرحله را انجام مي دهيم  غسل ترتيبي

  .سر و گردن را كامالً مي شوييم: اول

  طرف راست بدن را كامالً مي شوييم: دوم

  .طرف چپ بدن را كامالً مي شوييم: سوم

قبل از غسل بايد هر چيزي را كه مانع رسـيدن آب بـه بـدن اسـت برطـرف      *   چند نكته مهم

  .كنيم



 

  .تمام شرطهاي وضو، در غسل هم شرط است مثل غصبي نبودن آب* 

  1.در غسل ترتيبي الزم نيست بدن را از باال به پايين بشوييم* 

اگر غسل جنابت كنيم نبايد براي نمـاز وضـو بگيـريم تـا وقتـي كـه يكـي از        * 

  .مواردي كه وضو را باطل مي كند پيش آيد

كه با نيت غسل يك باره زير آب برويم به طـوري كـه   غسل ارتماسي آن است غسل ارتماسي

  .آب تمام بدن را فرا گيرد

  

                                                            
 .احتياط واجب است که از باال شروع کنيم و به قسمت های پايين عضو، ختم کنيم: آيت اهللا بهجت - ١



 

  غسل جنابت 

  مسئله موضوع

يكي از مسائلي كه بـراي نوجوانـان پـيش مـي آيـد و ممكـن اسـت در ابتـداي          مقدمه

  .نوجواني با احكام آن آشنا نباشند جنابت است

مني است هر چند كه پانزده سال قمري يكي از عالئم بالغ شدن پسران خروج  عالمت بلوغ

  .تمام نشده باشد

جنابــت يــا جنــب   

  شدن يعني چه؟

يكي از عوامل جنابت خارج شدن رطوبتي به نام منـي از انسـان در خـواب يـا     

  بيداري است كه عالئمي خاص دارد

  .اگر كسي شك كند كه مني از او خارج شده يا نه، غسل بر او واجب نيست  شك در جنابت

بر كسي كه جنب شده واجب است كه براي نمازهاي خـود غسـل كنـد وگرنـه       وظيفه جنب

  نمي تواند نماز بخواند

آنچه بر جنب حرام 

  است

  :بعضي از كارهايي كه بر شخص جنب حرام است عبارتند از

  معصوم 14رساندن بدن به خطر قرآن يا اسم پيامبران و * 

  .ا اشكالي نداردتوقف در مساجد؛ ولي ماندن در حسينيه ه* 



 

: ايـن سـوره هـا عبارتنـد از    . خواندن سوره هايي كـه سـجده واجـب دارنـد    * 

  1فصلت، نجم، علق، سجده

  

  )1(تيمم

  مسئله موضوع

  يكي ديگر از راه هاي طهارت براي نماز، تيمم است مقدمه

مواردي كه به جـاي  

وضو يا غسـل بايـد   

  تيمم كنيم

در اينجـا بـه سـه مـورد از     . ميشـود گاهي به جاي وضو يا غسل، تيمم واجب 

  :مواردي كه بايد تيمم كنيم و بيشتر مورد نياز است اشاره مي كنيم

  جايي كه به آب دسترسي نداشته باشيم. 1

اگر بترسيم كه آب براي بدنمان ضـرر داشـته   : ترس از ضرر آب براي بدن. 2

به جـاي  باشد مثالً اگر وضو يا غسل كنيم به شدت سرما مي خوريم در اينجا 

  .وضو يا غسل بايد تيمم كنيم

  كمي وقت براي وضو يا غسل. 3

ممكن است يك روز صبح، نزديك طلوع آفتاب بيدار شويم و وقت آنقـدر  : مثال

                                                            
 .ي كه سجده واجب دارد حرام است نه كل سوره آنفقط خواندن آيه ا: آيت اهللا خامنه اي و آيت اهللا مكارم -  1



 

در چنـين مـوردي اگـر    . كم باشد كه اگر وضو بگيريم نمازمان قضا مي شـود 

تيمم نسبت به وضو وقت كمتري مي گيرد و باعث مي شود كه نمازمان قضـا  

  .نشود، بايد تيمم كنيم

همچنين اگر غسلي بر ما واجب باشد و طوالني بودن زمان غسل باعـث شـود   

كه نمازمان قضا شود بايد تيمم كنيم و البته بايد براي نمازهـاي بعـدي غسـل    

  .كنيم



 

  )2(تيمم 

  مسئله موضوع

چيزهايي كه مي توان 

  بر آن تيمم كرد

مثــل ســنگي كــه در نمــاي  انــواع ســنگ-4ماســه -3كلــوخ -2خــاك-1

  1.البته تيمم بر كاشي صحيح نيست. ساختمان استفاده مي شود

شرايط چيزي كه بـر  

  آن تيمم مي كنند

  غصبي نباشد -2)            نجس نباشد(پاك باشد-1

زدن كـف دو دسـت بـا هـم بـر      : نيـت        دوم :اول:تيمم پنج مرحلـه دارد  چگونه تيمم كنيم؟

  .بر آن صحيح است چيزي كه تيمم

كشيدن كف دو دست به تمام پيشاني و دو طرف آن، از جايي كه وي : سوم

  سر روييده تا روي ابرو و باالي بيني

كشيدن كف دست چپ به تمام پشت دسـت راسـت از مـچ تـا نـوك      : چهارم

  .انگشتان

كشيدن كف دست راست به تمـام پشـت دسـت چـپ از مـچ تـا نـوك        : پنجم

  1انگشتان

                                                            
تيمم بر سنگ گچ و سنگ آهك صحيح است و بعيد نيست بر گچ و آهك پخته و آجر نيز صحيح  - 1: آيت اهللا خامنه اي -  1

 .باشد و نيز سجده و تيمم بر سيمان و موزائيك اشكال ندارد



 

بايد دقت كنيم كه وقتي تيمم مي كنيم، دست زيرين بايد ثابت و بي حركت *  مهمچند نكته

  .باشد

: در هنگام تيمم نبايد مانعي در اعضاي تـيمم وجـود داشـته باشـد، مثـل      * 

  انگشتر يا الك آرايشي

در نيت تيمم بايد مشخص شود كه تيمم، بدل از وضـو اسـت يـا غسـل و     * 

شود كه تـيمم، بـدل از چـه نـوع غسـلي      بايد در تيمم بدل از غسل مشخص 

  .است

  .تيمم بدل از غسل و بدل از وضو با هم فرقي ندارد*

  

                                                                                                                                                                          
ستهاي خود را بر زمين بزند و كف دست چپ را بر پشت دوباره كف د) در مرحله ششم( احتياط واجب ان است كه  -  1

 .دست راست و كف دست راست را بر پشت دست چپ بكشد



 

  نماز: بحث چهارم

  مسئله موضوع

نماز يكي از مهمترين واجبات ديني است كه اگـر مـورد قبـول درگـاه خداونـد       مقدمه

ديگر واقع شود، عبادتهاي ديگر هم قبول مي شود و اگر پذيرفته نشود، اعمال 

  .هم قبول نمي شود

همانطور كه اگر انسان شـبانه روز پـنج مرتبـه در نهـر آبـي خـود را بشـويد،        

چرك در بدنش نمي ماند نمازهاي پنج گانه هم انسـان را از گناهـان پـاك مـي     

  .كند

ــاي  نمازهــــــ

  واجب يوميه

بعضي از نمازها واجبند و بعضي مستحب، يكي از نمازهاي واجـب، نمازهـاي   

: ه آن را در پنج نوبت به جا مي آوريـم كـه عبارتنـد از نمازهـاي    يوميه است ك

  صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشاء

. نمازهاي يوميه مقدماتي دارند كه نمازگزار بايد قبل از نماز آنها را رعايت كند  مقدمات نماز

  :اين مقدمات عبارتند از

  بلهشناخت ق -3شناختن وقت نماز        -2طهارت                 -1

  پوشيدن لباس مناسب طبق احكام -5رعايت شرايط مكان نمازگزار        -4



 

  



 

  شناخت وقت نماز

  مسئله موضوع

امروزه به بركت جمهوري اسالمي ، اوقات نماز به طور دقيق از صدا و سـيما   مقدمه

بنـابراين بـراي عمـوم مـردم،     . و سالنامه ها به اطالع عمومي مردم مـي رسـد  

. نماز به طريق تخصصي كه در كتب فقهمي آمده لزومي نـدارد شناخت اوقات 

  .اما ذكر چند نكته ضروري است

 از ابتداي اذان صبح تا طلوع آفتاب است  وقت نماز صبح

از ابتداي اذان ظهار تا وقتي كه به اندازه چهار ركعت به غـروب آفتـاب مانـده      وقت نماز ظهر

مغرب، وقت اختصاصي نماز عصـر   زيرا به اندازه چهار ركعت مانده به. باشد

  .است و در اين وقت، نماز ظهر قضا شده و فقط بايد نماز عصر را خواند

وقت نماز عصر پس از خواندن نماز ظهـر در اول وقـت شـروع مـي شـود تـا         وقت نماز عصر

  غروب آفتاب

به نـيم   از ابتداي اذان مغرب شروع مي شود تا وقتي كه به اندازه چهار ركعت  وقت نماز مغرب

زيرا به اندازه چهار ركعت مانده به نيمه شب شرعي، . شب شرعي مانده باشد

وقت اختصاصي نماز عشاء است و در اين وقت، نماز مغرب قضا شده و فقط 



 

 .بايد نماز عشاء را خواند

  پس از نماز مغرب شروع شده و تا نيمه شب شرعي ادامه دارد  وقت نماز عشاء

نيمه شب شـرعي  

  است؟ چه زماني

اگر فاصله ميان غروب آفتاب تا اذان صبح را نصـف كنـيم، آن سـاعت، وقـت     

ساعت و ربـع   11معموالً نيمه شب شرعي حدود . دقيق نيمه شب شرعي است

باشد نيمـه شـب شـرعي     12يعني اگر اذان ظهر ساعت . بعد از اذان ظهر است

  .دقيقه شب مي باشد 15/11حدود ساعت 

  .اين ساعت در روزهاي مختلف سال كمي تغيير مي كندبايد توجه داشت كه نكته

  



 

  شناخت قبله

  مسئله موضوع

تشخيص قبله، مقدمـه  

  نماز

مـا  . واجب است كه نمازهاي خود را رو به خانه كعبه كه در مكه واقع است بخوانيم

ايرانيها كه در شهر مكـه نيسـتيم و از كعبـه دور هسـتيم اگـر طـوري بايسـتيم كـه         

  1.رو به قبله ايستاده كافي استديگران بگويند 

 :از چند راه مي توان قبله را شناخت  راه هاي تعين قبله

  .خودمان به مسير قبله يقين پيدا كنيم* 

  .دو نفر شاهد عادل بگويند كه قبله كدام طرف است* 

از كسي كه از روي قواعد علمي قبله را تعيـين مـي كنـد و مـورد اطمينـان اسـت       * 

  .قبله كدام استبپرسيم كه جهت 

اگر موارد قبلي ممكن نشد مي توانيم از محراب مسـجد يـا قبـر مـومنين، قبلـه را      * 

  .تشخيص دهيم

وظيفه كسي كه نتواند 

از هيچ راهـي قبلـه را   

اگرا ز هيچ راهي نتوانيم قبله را تعيين كنيم و حتـي گمـان بـه جهـت قبلـه هـم پيـدا        

  2و 1و2به چهار طرف، چهار نماز بخوانيم نكرديم در صورتي كه وقت هست بايد

                                                            
 .همين قدر كه گمان عقاليي به مسير قبله داشته باشيم كافيا ست: آيت اهللا بهجت -  1
نيست كه فقط يك نماز به يكي از بنا بر احتياط واجب به چهار طرف، چهار نماز مي خوانيم هر چند بعيد : آيت اهللا بهجت -  2

 .چهار طرف كافي باشد و سه نماز ديگر مستحب و از روي احتياط باشد



 

 تعيين كند

  لباس نمازگزار

  مسئله موضوع

  .يكي از مقدمات نماز، رعايت شرايط لباس نمازگزار است مقدمه

ــدار پوشـــش  مقـ

  مرد در نماز

مقداري كه در وضو (زن بايد در نماز، تمام بدن خود را به جز گردي صورت 

اما براي اطمينان بايـد بيشـتر از   . و پاها و دستها را تا مچ بپوشاند) مي شويد

  .گردي صورت و كمي پايين تر از مچ پا و مچ دست را بپوشاند

فرق پوشـش زن  

در نمـــــاز و در 

  مقابل نامحرم

همانطور كه ذكر شد پوشاندن مچ پا به پـايين در نمـاز بـراي زن الزم نيسـت     

مـاز  ولي بايد دقت داشت كه در مقابل نامحرم واجب است كه در نماز و غيـر ن 

  .پايين تر از مچ پا را هم بپوشاند

ــاس   ــرايط لبـ شـ

  نماز گزار

 .بايد پاك باشد يعني نجس نباشد-الف

  .بايد مباح باشد يعني غصبي نباشد -ب

  .بايد از اجزاء مردار نباشد -ج

                                                                                                                                                                          
 .يك نماز به يك طرف كافي است ولي احتياط مستحب است كه چهار نماز به چهار طرف بخواند: آيت اهللا مكارم -  1
بخواند و اگر براي چهار نماز وقت ندارد، به هر اندازه كه  بنابر احتياط واجب بايد به چهار طرف نماز: آيت اهللا خامنه اي  -  2

 .وقت دارد نماز بخواند



 

 .از حيوان حرام گوشت نباشد -د

  .لباس مرد، ابريشم خالص يا طالباف نباشد -ه

چنــــد نكتــــه در 

 مورد پاك بـودن 

  لباس نمازگزار

  .اگر عمداً با بدن يا لباس نجس نماز بخوانيم نماز باطل است* 

اگر ندانيم كه بدن يا لباسمان نجس است و بعد از نماز بفهمـيم نجـس بـوده    * 

  نمازمان صحيح است

اگر بدانيم كه بدن يا لباسمان نجس است ولي فراموش كنيم و با همان لباس * 

  .است و بايد دوباره بخوانيمنماز بخوانيم نمازمان باطل 

يـا يـك   ( اگر خوني كه به لباس يا بدنمان ريخته كمتر از مساحت يك درهـم  * 

باشد نماز باطل نمـي باشـد   ) 1سكه دو ريالي يا تقريباً به اندازه يك بند انگشت

اما گر سـر سـوزني خـون حـيض يـا نفـاس و بنـا بـر احتيـاط واجـب خـون            

  .باشد نماز او باطل است استحاضه در بدن يا لباس نمازگزار

  

                                                            
 بند انگشت سبابه: آيت اهللا خامنه اي و آيت اهللا بهجت -  1



 

  )2(لباس نمازگزار 

  مسئله موضوع

ــورد ــئله در م ــد مس چن

ــاس    ــودن لب ــبي نب غص

  نمازگزار

  .اگر عمداً با لباس غصبي نماز بخوانيم باطل است*

اگر با عين پولي كه خمس يا زكات آن را نداده ايم لباس بخـريم و در  * 

  .آن لباس، نماز بخوانيم نمازمان باطل است

لباس نمازگزار نبايـد از

مــردار يــا بــدن حيــوان 

  حرام گوشت باشد

اگر با لباسي نماز بخوانيم كه جزئي از بدن حيوان حالل گوشت مرده *

مثـل لبـاس چرمـي    . داراي خون جهنده در آن باشد نمازمان باطل است

  كه از پوست گاو مرده باشد اما مو و ناخن و پشم آن اشكالي ندارد

ماز بخوانيم كه حتي مويي از بدن حيوان حرام گوشـت  اگر با لباسي ن* 

بنابراين اگر بدانيم . داراي خون جهنده در آن باشد، نمازمان باطل است

يك تار موي گربه كه حرام گوشت است در لباسمان باشد بـا آن لبـاس   

  .نمي توان نماز خواند

چند مسئله در مورد طال

  و لباس ابريشمي

به دست كردن يـا زنجيـر طـال بـه گـردن      انگشتري طال و ساعت طال*

انداختن باري مرد در نماز و غير نماز حرام است و نمـاز را باطـل مـي    

  1.كند

                                                            
 .بنابر احتياط و اجب باطل می کند: آيت اهللا خامنه ای - ١



 

پوشيدن لباسن ابريشمي خالص بـراي مـرد در نمـاز، حـرام اسـت و      *

  .نماز را باطل مي كند

پوشيدن لباس مخصـوص زنـان بـراي مـرد، حـرام اسـت وهمچنـين        * 

بـراي زن، حـرام اسـت؛ ولـي نمـاز را       پوشيدن لباس مخصوص مردان

  باطل نمي كند

  



 

  مكان نمازگزار

  مسئله موضوع

ــان   ــرايط مكـ شـ

  نمازگزار

  :مكاني كه در آن نماز مي خوانيم بايد چند شرط داشته باشد

  واجب است كه مباح باشد. 1

بنابراين در جاي غصبي كه صاحبش راضي نيست نمي توان نماز خواند مگـر  

  در حال ناچاري

  .واجب است بي حركت باشد. 2

بنابراين نماز خواندن در هواپيما و قطار در حال حركـت صـحيح نيسـت مگـر     

  .اينكه انسان به دليل تنگي وقت يا دليلي ديگر ناچار باشد

  .جايي كه پيشاني بر آن مي گذاريم بايد از نجاست، پاك باشد. 3

طـوري كـه بـه     در جايي كه نماز مي خوانيم نبايد نجاست مرطوب باشد به. 4

  .بدن يا لباسمان سرايت كند

نبايد از جـاي انگشـتان پـا و زانوهـا     ) مهر( جايي كه بر آن سجده مي كنيم . 5

  .بيشتر از چهار انگشت بسته، پايين تر و يا بلند تر باشد



 

در جايي بايد نماز خواند كه بتوان واجبات نماز را انجام داد مـثال نبايـد در   . 6

جايي نماز خواند كه سقف آن به قدري كوتاه است كه نمي توان ايستاده نمـاز  

  .خواند يا به قدري تنگ است كه سجده و ركوع را نمي توان انجام داد

  واجبات نماز

  مسئله موضوع

  :در نماز واجب استيازده چيز   واجبات نماز

  تكبيره االحرام -3)              ايستادن ( قيام  -2نيت              -1

  تشهد -7سجده          -6ركوع          -5قرائت         -4

  ذكر سجده و ركوع -11مواالت           -10ترتيب         -9سالم        -8

در تقسـيم بنـدي يـازده گانـه     . و بعضـي غيـر ركـن    بعضي از واجبات نماز، ركن هسـتند   اركان نماز

  .ركن هستند و بقيه غير ركن 6و  5، 3، 2، 1واجبات نماز، شماره هاي 

فرق ركن با غيـر  

  ركن چيست؟

ركن نماز آن است كه اگر آن را در نماز به جا نياوريم و يا كم و زياد كنيم نمازمان باطل 

  .مي شود چه عمداً باشد و چه از روي فراموشي

واجب غير ركن آن است كه اگر عمداً كم و زياد شود نمـاز باطـل مـي شـود ولـي اگـر از       

  .روي فراموشي باشد نماز باطل نمي شود

  .در اين درس و درسهاي آينده احكام واجبات يازده گانه نماز ذكر مي شود  احكام نماز



 

نيـــت در نمـــاز  

  يعني چه؟

نماز را به قصد انجام فرمان خداونـد، آغـاز   نماز را بايد به قصد قربت بخوانيم يعني بايد

  كنيم و تا آخر نماز متوجه باشيم كه چه نمازي بخوانيم و اين قصد را حفظ كنيم

به زبان آوردن نيت الزم نيست بلكه همين كه از ابتدا تا آخر نماز بدانيم چه مي كنيم و *   دو نكته مهم

  .چه نمازي مي خوانيم كافي است

  .نمايي نماز بخوانيم نمازمان باطل استاگر به قصد خود* 

  



 

  قيام

  مسئله موضوع

  .يكي از واجبات نماز، ايستادن در هنگام نماز است مقدمه

قيام واجـب در  

  نماز

 :در چهار جاي نماز ايستادن واجب است

  هنگام خواندن حمد و سوره -2هنگام گفتن تكبيره االحرام    -1

  بعد از ركوع -4پيش از ركوع                -3

در چهار مورد باال، اولي و سومي، ركن هستند ولي دومـي و چهـارمي، ركـن      نكته مهم

  .)به تفاوت ركن و غير ركن در درس قبل دقت كنيد. ( نيستند

ــل از  ــام قبـ قيـ

  ركوع چيست؟

به اندازه گفـتن يـك اهللا   (واجب بلكه ركن است كه قبل از ركوع نماز، لحظه اي 

  ث كنيم، بعد به ركوع رويمبايستيم و مك) اكبر

 :موقع ايستادن در نماز  احكام قيام

  .نبايد بدن را حركت دهيم يا به طرفي خم شويم* 

  .نبايد پاها را زيادتر از حد معمول باز كنيم* 

  نبايد به چيزي تكيه كنيم* 



 

 .بايد هر دو پايمان روي زمين باشد* 

يا جلو رود يا بدن را كمي وقتي كه انسان در بين نماز مي خواهد كمي عقب * 

  به سمت چپ و راست حركت دهد نبايد چيزي بگويد

ــوانيم  ــي نت وقت

ــاز  ايســتاده نم

  بخوانيم

امـا اگـر نتـوانيم راسـت     . تا جايي كه ممكن است بايـد ايسـتاده نمـاز بخـوانيم    

بايستيم بايد به هر نحوي كه مي شود بايستيم مثالٌ به چيزي مانند عصا تكيـه  

ولي اگر به هيچ وجـه  . ا باز كنيم يا خم شويم يا بدن را كج كنيمدهيم يا پاها ر

نتوانيم بايستيم بايد نشسته نماز بخوانيم و اگر نتوانيم به هـيچ وجـه نشسـته    

نماز بخوانيم بايد خوابيده نماز بخوانيم و براي ركوع و سجده با بستن و بـاز  

  .كردن چشم اشاره كنيم

  



 

  تكبيره االحرام، قرائت

  سئلهم موضوع

در ابتداي نماز را كـه يكـي از واجبـات نمـاز اسـت،      »اهللا اكبر«گفتن مقدمه

  .تكبيره االحرام گويند

  .را بايد صحيح و به صورت عربي بخوانيم»اهللا اكبر«حروف* واجبات تكبيره االحرام

  .بدن بايد آرام باشد» اهللا اكبر« در هنگام گفتن * 

نماز را بايد طوري بخوانيم كه اگر مـانعي  و تمام اذكار » اهللا اكبر« * 

در كار نباشد، خودمان صدايمان را بشنويم يعني نبايد زياد آهسـته  

  بخوانيم

  واجب نيست» اهللا اكبر« باال آوردن دستها در موقع گفتن يك نكته

در ركعت اول و دوم نمازهاي واجب يوميه واجب است كه ابتدا حمد   خوانده حمد و سوره

  سوره از قرآن ماننده سوره توحيد را بخوانيم و سپس يك

فراموش كـردن حمـد و

  سوره

اگر خواندن حمد و سوره يا يكي از آنها را فرامـوش كنـيم و بعـد از    

   1.رسيدن به ركوع يادمان بيايد نمازمان صحيح است

                                                            
 .سهو به جا آوريمولی بايد بعد از نماز برای هر يک از آنها دو سجده : آيت اهللا بهجت - ١



 

بلند يـا آهسـته خوانـدن

  حمد و سوره

مرد بايد تمام كلمـات و حـروف   : در نماز صبح، مغرب و عشاء:الف

حمد و سـوره را بلنـد بخوانـد ولـي زن در صـورتي كـه نـامحرمي        

صداي او را مي شوند، احتياط واجب ان است كـه حمـد و سـوره را    

  2و 1.بلند نخواند

مـرد و زن بايـد حمـد و سـوره را آهسـته      : در نماز ظهر و عصر: ب

  .بخوانند

در آهسته يا بلنداشتباه

  خواندن حمد و سوره

اگر مثالً در بين خواندن حمد و سوره نماز صبح بفهميم كه اشـتباهاً  

حمد و سوره را آهسته مي خوانيم الزم نيست مقـداري كـه خوانـده    

  .ايم دوباره بخوانيم بلكه ادامه آن را بلند مي خوانيم

  

                                                            
 .در صورتي بلند خواند حمد و سوره جلوي نامحرم حرام است كه ترس لذت بردن نامحرم در ميان باشد: آيت اهللا بهجت -  1
 .در صورتي كه نامحرم صدايش را مي شوند بهتر است آهسته بخواند: آيت اهللا خامنه اي  -  2



 

  تسبيحات اربعه، تجويد

  مسئله موضوع

ذكر ركعت سوم و چهارم نمازهاي واجب يوميه، يك بار تسبيحات اربعه است يعنـي    اربعه ذكر تسبيحات

  :بگوييم

و مي توانيم به جاي اين ذكر، سوره » سبحان اهللا والحمداهللا و ال اله اال اهللا و اهللا اكبر« 

  .حمد را بخوانيم

  .اگر سه مرتبه تسبيحات اربعه را بخوانيم بهتر است. 1  سه نكته

ركعت سوم و چهارم چه تسبيحات اربعه بخوانيم و چه سوره حمد، بر مرد و در . 2

  .زن واجب است كه آن را آهسته بخوانند

اگر عادت داشته باشيم كه در ركعت سوم و چهارم تسـبيحات اربعـه بخـوانيم و    . 3

ناگهان اشتباهاً و بدون قصد، زبانمان شروع به خواندن سوره حمد كند، بايـد آن را  

  م و دوباره حمد يا تسبيحات را بخوانيمرها كني

  »چند نكته تجويدي«   تلفظ حروف عربي

اگر در نماز ، تلفظ حروف عربي را رعايت نكنيم يعني به جـاي حرفـي، حـرف ديگـر     

  1.تلفظ كنيم، نمازمان باطل مي شود» ز«، »ض«بگوييم مثالً به جاي حرف 

                                                            
بلكه الزم است طوري بخوانيم كه بگويند عربي صحيح مي خواند، هر رعايت نكات تجويدي الزم نيست : آيت اهللا مكارم -  1

 .چندرعايت دستورات تجويد بهتر است



 

ولـي   1واجـب نيسـت  » الضالينوال « رعايت مدي كه در يك كلمه واقع شده است مثل 

  .بهتر است مد بدهيم

  

  ركوع و سجود

  مسئله موضوع

در هر ركعت از نماز، بعد از تمام شدن حمد وسوره و يا تسبيحات اربعه، بايد   ركوع چيست؟

  .به زانو برسد 2به نيت ركوع به اندازها ي خم شويم كه دستها

  .كافي است» سبحان ربي العظيم و بحمده«و يا يك بار»سبحان اهللا«سه بار  ذكر ركوع

و بـدون  ( واجب است در حـالي كـه در ركـوع، ذكـر مـي گـوييم بـدنمان آرام          نكته مهم

  .باشد) حركت

بـدون  ) مثالً به اندازه گفـتن يـك اهللا اكبـر   (واجب است بعد از ركوع ، لحظه اي  واجبي ديگر

  .حركت بايستيم بعد به سجده برويم

ــال  ســجده، كم

  تواضع

در هر ركعت از نماز بعد از ركوع بايد به نيت سجده، پيشاني خود را بر زمين 

  :در سجده واجب است كه هفت عضو از بدن بر زمين باشد. بگذاريم

                                                            
 .واجب است: آيت اهللا بهجت -  1
 .سر انگشتان هم برسد كافي است 1: آيت اهللا خامنه اي  -  2



 

  دو زانو-4و3كف دو دست             -2و  1

  پيشاني -7سر دو انگشت بزرگ پاها      -6و  5

ر زمين باشـند و بيشـتر از آن مثـل    واجب است كه اين هفت عضو در سجده ب نكته

  قرار گرفتن ساعد بر زمين اشكالي ندارد

  كافيا ست» سبحان ربي االعلي و بحمده«يا يك بار»سبحان اهللا«سه بار  ذكر سجده

  .در حالي كه در سجده، ذكر مي گوييم بايد بدنمان آرام باشد  نكته مهم

ســجده واجــب 

  قرآن

واجب  1بخوانيم و يا مستقيماً از كسي بشنويمچهار آيه در قرآن هست كه اگر

  :است كه بعد از تمام شدن آيه، سجده كنيم

آيه آخر سـوره نجـم    -3سوره فصلت  37آيه  -2سوره سجده      15آيه  -1

  آيه اخر سوره علق -4

                                                            
 .در صورت شنيدن آيه سجده از ضبط صوت نيز سجده واجب است - 2» آيت اهللا خامنه اي  -  1



 

  تشهد ، سالم، ترتيب ، مواالت

  مسئله موضوع

جده دوم بايد بنشـينيم و در حـالي   در ركعت دوم و آخر تمام نمازها بعد از س  تشهد چيست

) ص(كه بدنمان آرام اسـت بـه يگانـه بـودن خـدا و پيـامبري حضـرت محمـد         

  شهادت دهيم و بر او صلوات بفرستيم

اشهد ان ال اله اال اهللا و حده ال شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله اللهـم    ذكر تشهد

  صل علي محمد و آل محمد

ســـالم پايـــان 

  نماز

كه تشهد ركعت آخر نماز تمام شد، سه جمله به عنوان سالم نماز مـي  هنگامي

  :گوييم و نماز را تمام مي كنيم

  السالم عليك ايها النبي و رحمه اهللا و بركاته* 

  اسالم علينا و علي عباد اهللا الصالحين* 

  السالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته* 

اسـالم علـيكم و رحمـه اهللا و    « گفتن هر سه جمله واجـب نيسـت بلكـه عبـارت      نكته

  كافي است» بركاته

ــب در  ترتيب در نماز آن است كه جاي كارهاي نماز را با يكديگر عوض نكنـيم و بـه   ترتيـــــ



 

  .همان ترتيبي كه ذكر شد پشت سر هم بخوانيم  اعمال نماز

ــواالت در  مــــ

 نماز يعني چه؟

دهيم و اگر واجب است كه كارهاي نماز را بدون فاصله و پشت سر هم انجام 

به قدري بين كارهاي نماز فاصله اندازيم كه از حالت نمازگزار خارج شـويم و  

  .نگويند نماز مي خواند، نمازمان باطل است

يكي از واجبات نماز، ذكر سجده و ركوع است كه احكام آن در بحث سجده *  دو نكته

  .و ركوع گفته شد

  .ب استقنوت در نمازهاي يوميه، واجب نيست بلكه مستح* 

  



 

  )1(مبطالت نماز 

  مسئله موضوع

 :دوازده چيز باعث باطل شدن نماز مي شود مقدمه

از بين رفتن يكي از شرط هاي نماز، مثل اينكه در نماز بفهميم مكان، نماز غصبي . 1  مبطالت نماز

  .است

  باطل شدن وضو. 2

  عمداً گذاشتن دستها بر روي هم مانند اهل سنت. 3

  بعد از حمد مانند اهل سنت» آمين« عمداً گفتن . 4

  عمداً قهقهه زدن يعني با صداي بلند خنديدن. 5

عمداً گريه كردن با صداي بلند براي كارهاي دنيايي؛ ولي بـراي تـرس از خـدا و    . 6

  .آخرت ، گريه كردن مانعي ندارد

  كارهاي غير عادي كه صورت نماز را به هم بزند، مثل كف زدن يا به هوا پريدن. 7

  برگرداندن تمام بدن از قبله. 8

  خوردن و آشاميدن. 9

  شك در تعداد ركعات نمازهاي دو ركعتي و سه ركعتي. 10



 

كم يا زياد كردن اركان نماز عمداً يا سهواً ، همچنين كم يا زياد كـردن واجبـات   . 11

  غير ركن عمداً

  حرف زدن در نماز. 12

  )2(مبطالت نماز 

  مسئله موضوع

خواهيم در نماز چيزي را به كسي بفهمانيم، براي اين كار بعضي بـا بلنـد   گاهي مي  يك اشتباه

مقصود خود را مي رسانند در حالي كه اين اشتباه است، زيـرا  » اهللا اكبر« گفتن يك 

قصد ذكر مطلق را ندارد ولي گفتن اهللا اكبر يا ساير اذكار نماز، به قصد مطلـق ذكـر   

  .در هر جاي نماز اشكال ندارد

را ) نه ذكري اضافه بر اذكار نماز( ر اين موارد مي توانيم يكي از اذكار خود نماز د راه حل

به قصد ذكر، بلند بخوانيم و مقصود خود را برسـانيم مـثالً اگـر در حـال خوانـدن      

رسيده ايم مي توانيم با » اهللا الصمد« سوره توحيد در نماز مغرب هستيم و به جمله 

يـن جملـه را بلنـد بخـوانيم و مقصـود خـود را       همان نيت خواندن سـوره توحيـد، ا  

  .برسانيم

ــاز   ــر در نمـ اگـ

كســي بــه مــا   

حـال اگـر در نمـاز    . همه مي دانيم كه جواب سالم واجب است حتـي در حـال نمـاز   

باشيم و كسي به ما سالم كند در جواب او اگر سالم را مقدم كنيم صحيح است  اما 



 

سالم « : مثالً اگر گفت. ه ما سالم مي كند بدهيمرا به همان اندازه كه ب1بايد جوابش سالم كند

  .»سالم عليكم«ما هم در جواب بگوييم » عليكم السالم« يا » سالم عليكم

شكستن نماز واجب از روي اختيار حرام است ولي براي حفظ مـال و جلـوگيري از     شكستن نماز

  .ضرر مالي يا بدني مانعي ندارد

  شكيات نماز

  مسئله موضوع

نماز بسيارند و ممكن است در جاهاي مختلفي از نماز بين دو يـا چنـد   شكيات مقدمه

اما آنچه از شكيات، بيشتر اتفاق مـي افتـد شـامل مـوارد زيـر      . چيز شك كنيم

  :است

اگر در تعداد ركعات نمازهاي دو ركعتي يـا سـه ركعتـي شـك كنـيم نمازمـان         شك باطل

  .باطل است وآن نماز را بايد دوباره بخوانيم

و  3 شــك بــين

4  

گاهي در نمازهاي چهار ركعتي شك مي كنيم كه سه ركعت خوانـده ايـم و يـا    

در اينجا بايد بنا را بر آن بگذاريم كه چهار ركعت خوانـده ايـم و   . چهار ركعت

  .نماز را تمام كنيم و بعد از نماز يك ركعت نماز احتياط ايستاده بخوانيم

                                                            
جوابش را مثل او بدهد يعني در جواب سالم عليكم بايد بگويد سالم عليكم و در جواب السالم عليكم بگويد : آيت اهللا بهجت -  1

 .اسالم عليكم



 

و  2شــك بــين 

3  

د از سجده دوم شك مي كنيم كه دو ركعـت  در نمازهاي چهار ركعتي گاهي بع

در اينجـا بنـا را بـر آن مـي گـذاريم كـه سـه ركعـت         . خوانده ايم يا سه ركعت

خوانده ايم و بايد به ركعت چهارم برويم و بعد از اتمام نماز بايـد يـك ركعـت    

  .نماز احتياط ايستاده بخوانيم

شـــك بعـــد از 

  سالم نماز

ا نمازمان صحيح بوده يا نـه، مـثالً شـك    گاهي بعد از نماز شك مي كنيم كه آي

در اين مـوارد نبايـد   . مي كنيم كه نماز را چهار ركعت خوانده ايم يا پنج ركعت

  .به شك خود اعتنا كنيم و نمازمان صحيح است

اگر يقين و يا . وقتي كه نماز بين دو ركعت شك كرديم، ابتدا بايد كمي فكر كنيم  يك نكته مهم

پيدا كرديم به آن عمل مي كنيم و گرنـه بـه دسـتورهاي     گمان به يكي از موارد

  .گفته شده عمل مي كنيم

  



 

  نماز احتياط، نماز قضا

  مسئله موضوع

، بعد از سالم 4و 3هنگامي كه نماز احتياط بر ما واجب مي شود مثالً شك بين   نماز احتياط

و وارد نمـاز   بگـوييم » اهللا اكبـر « نماز بايد فوراً ايستاده و به نيت نماز احتياط 

  .شويم

ــاز  كيفيـــت نمـ

  احتياط

 :نماز احتياط را به ترتيب زير مي خوانيم

  حمد   : تكبيره االحرام                    سوم: نيت               دوم: اول

  تشهد و سالم   : دو سجده              ششم: ركوع              پنجم: چهارم

جب شده باشد ركعت دوم نيز مانند ركعت اگر نماز احتياط دو ركعتي بر ما وا

  .اول است البته در اين صورت فقط ركعت دوم تشهد و سالم دارد

خصوصــــيات 

  نماز احتياط

  .و قنوت ندارد»قل هو اهللا«نماز احتياط سوره-الف

  .نبايد نيت آن را بر زبان آوريم بلكه بايد در قلب باشد -ب

  حمد آن را بايد آهسته بخوانيم -ج

اگر نماز واجب خود را در وقت آن نخوانده باشيم واجـب اسـت قضـاي آن را      نماز قضا



 

 .به جا آوريم

  .نمازهاي يوميه اي كه زن در حال عادت ماهيانه يا نفاس نخوانده، قضا ندارد  نماز قضاي زن

وده اگر بعد از وقت نماز بفهميم كه نماز يا نمازهايي را كه خوانده ايم باطـل بـ    نمازهاي باطل

  بايد قضاي آن را بخوانيم

نماز قضا بعـد  

  از مرگ

تا وقتي كه زنده هستيم هر چند به هيچ وجه نتوانيم نماز بخوانيم، ديگران نمي 

كه از دنيا مي رود، در صورتي كه  1اما پدري . توانند نمازهاي ما را قضا كنند

كه نماز يا روزه قضا داشته باشد بر پسـر بـزرگش واجـب اسـت كـه نمـاز و       

  .وزه او را قضا كندر
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  نماز مسافر

  مسئله موضوع

دين ما براي مسافرف احكام خاصي دارد از جمله .گاهي به مسافرت مي رويم مقدمه

  آنكه بايد نماز را با شرايطي خاص، شكسته بخوانيم

ــاز شكســته  نم

  يعني چه؟

شكسته خواندن نماز به اين معني است كه نمازهاي چهار ركعتي را دو ركعتي 

  .بخوانيم

چه موقع نمـاز  

ــته  را شكســــ

  بخوانيم؟

در سفر بايد نماز را شكسته بخوانيم در اينجا چند شرط از آن شرايط را ذكر 

  مي كنيم؟

  .كيلومتر رفت و برگشت را داشته باشيم 45از اول مسافرت، قصد . 1

كيلـومتر يـا بيشـتر باشـد و مسـير       5/22طول مسير رفت در مسافرت بايد . 2

  .كيلومتر باشد 45برگشت روي هم بايد رفت و 

پس نماز راننده هاي برون شـهري كـه بـراي كـار     . شغل ما مسافرت نباشد. 3

  .خود مسافرت مي كنند كامل است

روز يا بيشـتر در جـايي سـاكن     10پس اگر . روز باشد 10سفر ما كمتر از . 4

  .باشيم نمازمان كامل است



 

  .ناهي باشد نماز شكسته نمي شوداگر هدف از مسافرت انجام گ  سفر معصيت

  



 

  نماز آيات

  مسئله موضوع

. گاهي حوادث غير عادي كه از آيات بزرگ الهي است، در طبيعت اتفاق مي افتد مقدمه

  .در اين موارد بر ما واجب است كه نماز آيات بخوانيم

چـــه مـــواقعي 

بايد نماز آيات 

  بخوانيم؟

  :نماز آيات در چهار مورد واجب مي شود

  .خورشيد گرفتگي اگرچه كم باشد و كسي هم نترسد* 

  ماه گرفتگي اگر چه كم باشد و كسي هم نترسد* 

  زلزله اگر چه كسي نترسد* 

رعد و برق و بادهاي سياه و سرخ و ساير حوادث طبيعـي در صـورتي كـه    * 

  .بيشتر مردم بترسند

چگونگي نمـاز  

  آيات

د و بـه ترتيـب زيـر مـي     نماز آيات دو ركعت است و هر ركعت پنج ركـوع دار 

  .توانيم آن را به جا آوريم

  »اهللا اكبر« نيت نماز آيات و گفتن : اول

  »بسم اهللا الرحمن الرحيم« خواندن سوره حمد و گفتن : دوم



 

  »قل هو اهللا احد« مي ايستيم و مي گوييم :چهارم-ركوع»سوم

  »اهللا الصمد« مي ايستيم و مي گوييم : ششم -ركوع: پنجم

  »لم يلد و لم يولد« مي ايستيم و مي گوييم : هشتم -ركوع: هفتم

  »ولم يكن له كفواً احد« مي ايستيم و مي گوييم : دهم -ركوع: نهم

  .مي ايستيم و بعد به سجده مي رويم: ركوع         دوازدهم: يازدهم

ركعت دوم را نيز به اين صورت به جا مي آوريم و با تشهد و سـالم نمـاز را   

  .رسانيم به پايان مي

  



 

  روزه: بحث پنجم 

  )1(روزه 

  مسئله موضوع

ما مسلمانان در هر سال، ماه مبارك رمضان را روزه مي گيريم يعنـي در هـر    مقدمه

روز از ماه مبارك رمضان از اذان صبح تا اذان مغرب، كارهـايي را كـه روزه   

  .را باطل مي كند انجام نمي دهيم

ــاه  نيــت روز م

  رمضان

رمضان بايد نيت داشته باشيم اما الزم نيسـت كـه نيـت روزه را    برا روزه ماه

به زبان آوريم يا از قلب خود بگذرانيم بلكـه همـين كـه بـراي اجـراي دسـتور       

خداوند، از اذان صبح تا اذان مغرب كارهاي باطل كننده روزه را انجام نـدهيم،  

  .خود همين عمل را به معني داشتن نيت است

روزه يـــــــوم 

  الشك

در . داريم كه روز آخر ماه شعبان است يـا روز اول مـاه رمضـان   گاهي شك

چنين موردي نمي توانيم نيت روزه ماه رمضـان كنـيم بلكـه مـي تـوانيم نيـت       

روزه مستحبي يا قضا كنيم و اگر بعداً معلوم شود كـه آن روز، روز اول مـاه   

  .رمضان بوده، روزه آن روز براي ماه رمضان محسوب مي شود

ــه روزه ر  :خوردن و آشاميدن* ا آنچ



 

اگر عمداً در حال روزه، چيزي بخوريم يا بياشاميم، روزه ما باطل مي شود . 1  باطل مي كند

  .اما اگر خوردن از روي فراموشي باشد روزه را باطل نمي كند

سرم يا آمپولي كه به جاي غذا و به اصـطالح تقـويتي اسـت روزه را باطـل     . 2

  2و1.آمپولي كه به جاي دارو است اشكال نداردمي كند اما آمپول بي حسي يا 

  

                                                            
 .آمپولي كه به جاي دارو است نيز روزه را باطل مي كند: آيت اهللا مكارم -  1
احتياط واجب آن است كه روزه دار از هر آمپولي كه در رگ تزريق مي شود، خودداري كند ولي : اي آيت آهللا خامنه  -  2

 .تزريق در عضله يا براي بي حسي اشكال ندارد



 

  )2(روزه 

  مسئله موضوع

 جماع در روزه*   مبطالت روزه

كسي كه در روز و در هنگام خواب، محتلم شـود روزه اش باطـل نمـي شـود      نكته

  .فقط بايد براي نماز غسل كند

كـار  ايـن  . يعني انسان با خود كاري كند كه مني از او خارج شـود : استمناء * 

  .در ماه رمضان و غير آن حرام است

دروغ بستن بر خدا و چهارده معصوم و پيامبران و جانشينان آنها روزه را * 

  .است) ع(فالن جمله از امام علي : مثالً به دروغ بگوييم. باطل مي كند

ــيظ   ــار غلـ غبـ

  چيست؟

  1.رساندن غبار غليظ به حلق نيز روزه را باطل مي كند* 

يظ، غباري است كه خيلي زياد و شديد باشد اما گرد و خاك منظور از غبار غل

  .كم، اشكالي ندارد

  .در هنگام روزه بايد از دود سيگار و تنباكو و بخار غليظ اجتناب كرد

فرو بردن تمام سر در آب، هر چند بقيـه بـدن بيـرون از آب باشـد روزه را     * 
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مام سـر را زيـر   دوش گرفتن يا داخل آب رفتن به شرطي كه ت. (باطل مي كند

  .)آب نبرد روزه را باطل نمي كند

باقي ماندن بر جنابت يا حيض يا نفـاس بـه صـورت عمـدي تـا اذان صـبح       * 

  .روزه را باطل مي كند

پس كسي كه بر او يكي از اين غسلها واجب است بايد قبل از اذان صبح غسـل    آروغ زدن

  .شودكند يا اگر وقت نبود تيمم كند وگرنه روزه اش باطل مي 

  .كند روزه اش باطل مي شود) قي( اگر روزه دار عمداً استفراغ * 

  .اما بيماري كه بي اختيار استفراغ كند روزه اش باطل نمي شود

اگر روزه دار آروغ بزند و بي اختيار چيزي وارد دهان شود اگر دوباره عمـداً  

  .آن را فرو دهد روزه اش باطل است

  



 

  )3(روزه 

  مسئله موضوع

در صورتي كه روز را در وقت آن نگيريم و يا باطل كنيم بايد بعداً روزه آن روز را   روزهقضاي

  .قضا كنيم يعني به جاي آن روز، يك روز را روزه بگيريم

اگر عمداً روزه را باطل كنيم عالوه بر قضاي روزه در بعضي موارد بايد به عنـوان    كفاره روزه

  .جريمه، كفاره بدهيم

راه هاي كفـاره  

  دادن

 :به دو صورت مي توانيم كفاره دهيم

  .روز از آن پشت سر هم باشد 31روز ، روزه بگيريم با اين شرط كه  60. 1

  .نفر فقير را سير كنيم 60. 2

در بعضي موارد كه به طور مفصل در رساله هـا آمـده اسـت، كفـاره باطـل كـردن        نكته مهم

نفر فقيـر را   60بگييم و هم بايد روز روزه  60روزه، كفاره جمع است يعني هم بايد 

مثالً كسي كه با عمل حرام، روزه را باطل نمايد كفاره جمع بـر او واجـب   . سير كنيم

  مي شود مانند شراب خوردن در ماه مبارك رمضان

روزه مسافري كه نمازهاي چهار ركعتي اش را شكسته مي خوانـد، حـرام و باطـل      روزه مسافر

كسته نيست مثل راننده، بايـد روزه اش را در سـفر   اما مسافري كه نمازش ش. است

  .هم بگيرد



 

چه روزه هـايي  

  حرامند؟

 روزه عيد فطر و عيد قربان. 1

  .روزه مستحبي زن در صورتي كه شوهرش راضي نباشد. 2

  زكات: بحث ششم

  مسئله موضوع

 در دين ما دو نـوع زكـات واجـب   . يكي از واجبات اقتصادي دين اسالم، زكات است مقدمه

  :است

  .زكاتي كه بر اموالي خاص تعلق مي گيرد. 1

  زكات فطره يا فطريه. 2

مورد است با شرايطي خـاص تعلـق    9زكات نوع اول بر سه نوع از اموال كه شامل  زكات اموال

  :مي گيرد

  طال و نقره: سكه. 2گندم ، جو، كشمش، خرما    : غله. 1

  شتر، گاو، گوسفند: دام. 3

ــاب  ــد نصــ حــ

  اموال

در صورتي واجب مي شود كه مورد زكات به حد نصاب برسد بنـابراين بـر   زكات

  :موارد زير زكات تعلق مي گيرد

  كيلوگرم و بيشتر 847حدود : غالت. 1



 

 راس و بيشتر5:شتر. 2

  راس و بيشتر 30: گاو. 3

  راس و بيشتر 40: گوسفند. 4

  مثقال و بيشتر 15: طال. 5

  مثقال و بيشتر 105: نقره. 6

  )2(زكات 

  مسئله موضوع

مخارجي را كه كشاورز براي گندم و جو و خرمـا و كشـمش صـرف    *  چند مسئله

مي تواند از حاصـل،  ... كرده است، مانند مزد آماده كردن زمين و بذر و

  كم كند و اگر باقي مانده به حد نصاب رسيد بايد زكاتش را بدهد

بنـابراين  زكات طال و نقره در صورتي واجـب اسـت كـه سـكه باشـد      * 

  .زيور آالت زنان زكات ندارد

پرداخت زكات بايد به قصد قربت يعني به قصد انجام فرمـان خداونـد   * 

  .عالم باشد

  :زكات را مي توان در چند مورد مصرف كرد  مصرف زكات



 

 فقير-1

  .كسي كه نمي تواند بدهكاري خود را بپردازد -2

  مسافري كه در راه مانده است و موارد ديگر -3

نوع دوم از زكات، زكات فطره يا فطريه اسـت كـه واجـب اسـت پـس از        ات فطرهزك

  .اتمام ماه رمضان بپردازيم

مقدار زكات فطـره و  

  مصرف آن

واجب است هر كس از طرف خودش و كساني كه نـان خـور او هسـتند    

كيلوگرم گندم يا برنج يا  3به مقدار حدوداً ... اعم از فرزندان و همسر و 

  .و يا پول يكي از اينها را به مستحق بدهدمانند اينها 

زكات فطره حتي بـر كسـي كـه عمـداً يـا بـه خـاطر عـذري روزه مـاه          * نكته

  .رمضان را نگرفته واجب است

اگر سرپرست خانواده زكات فطره را ندهد، بر اعضاي خانواده واجب * 

  .نيست كه خودشان زكات فطره بدهند

  



 

  خمس: بحث هفتم

  )1(خمس 

  مسئله موضوع

  .يكي از واجبات مهم اقتصادي دين اسالم، خمس است مقدمه

خمـــس يعنـــي 

  چه؟

خمس يعني آن كه يك پنجم اموالي كه ذكر خواهد شـد را بـا شـرايطي خـاص     

حساب كنيم و جدا كنيم تا در مصارفي كه مرجع تقليد صالح مي داند مصرف 

  .شود

موارد وجـوب  

  خمس

  گنج ها. 3معادن          .2منافع كسب و كار           . 1

  غنائم جنگي. 5اموال مخلوط به حرام              . 4

  .جواهراتي كه با غواصي از دريا به دست مي آيد. 6

ــافع   ــس من خم

  كسب و كار

يكي از آن موارد كه بيشترين مـردم  .پرداخت همس در هفت مورد واجب است

  زياد مي آيدشامل آن هستند خمس اموالي است كه از مخارج ساليانه 

يعني اگر كسي در طول سال در حد شئونات خود و خانواده اش خـرج كـرده   

باشد در صورتي كه در پايان سال مالي، چيزي از اموال، اضافه مانـده باشـد   

آن را محاسبه مي كند و يك پنجم آن را به عنوان خمس مي پردازد و بقيـه را  



 

روي، بيشـتر از مخـارج    اگر كسي بـه واسـطه زيـاده   .براي خود نگه مي دارد

عرفي خرج كرده باشد بايد خمس مقدار زيادي  را بدهد و نيز اگر بـه واسـطه   

  .قناعت، چيزي از مخارج سال زياد بياورد، بايد خمس آن را پرداخت كند

خمس بـر چـه   

ــب   ــي واج كس

  است؟

بر هر كس كه درآمدي اضافه بر مخارج دارد، به عبارت ديگر بر هر كـس كـه   

واجب است كـه   1موارد هفتگانه خمس را دارد خواه بالغ باشد يا نباشديكي از 

پـس بـر   . سال خمسي داشته باشد اما پرداخت آن پـس از بلـوغ واجـب اسـت    

واجب است كه بـراي خـود،   ... كارگر، كارمند، كارخانه دار، كشاورز، كاسب و 

  .حساب سال خمسي داشته باشند

  

                                                            
 .آن را بپردازد واجب نيست درآمدي كه فرد غير بالغ دارد در صورت زيادي مخارج ساليانه، خمس: آيت اهللا بهجت -  1



 

  )2(خمس 

  مسئله موضوع

ســــال خمســــي 

  چيست؟

ابتـداي سـال خمسـي     1زماني كه انسان، اولين درآمد خود را كسب مي كند

اوست و زماني كه يك سال از اولين درآمدش گذشت واجب است كه خمس 

  .باقيمانده اموال خود را بپردازد

اگر نتوانيم خمس 

ــود را   ــوال خـ امـ

  حساب كنيم

ل خـود  ممكن است كسي چند سال از اولين درآمدش بگذرد اما خمس امـوا 

را نداده باشد و حال بخواهد اين واجب را انجام دهد اما نتواند خمس اموال 

خود را حساب كند و يا ممكن است با توجه بـه اينكـه احكـام خمـس، كمـي      

مشكل است نتواند خمس اموال خود را حساب كند در اين صورت چه بايـد  

  كرد؟

قول و غير منقـول خـود را   در چنين حالتي مي توانيم ليست تمامي اموال من راه حل

بنويسيم و نزد نماينده ... اعم از منزل مسكوني، مغازه، پول نقد، طلبكارها و 

مرجع تقليد برويم تـا خمـس اموالمـان را بـا توجـه بـه شـئونات و شـرايط         

  .خانوادگي و احكام خاص مرجع تقليدمان حساب كند

احكام خمس بسيار متنوع است و تحت شرايطي خاص و با توجه به نظر *   چند مسئله

                                                            
 .ازا ولين درآمدی که انسان پس از بلوغ کسب می کند: آيت اهللا بهجت - ١



 

مرجع تقليد مورد نظر، بر اموال ما خمس تعلـق مـي گيـرد بنـابراين ممكـن      

  .است بسياري از اموال ما خمس تعلق نگيرد

تا وقتي كه خمس مال خود را نداده ايم نمي تـوانيم از آن اسـتفاده كنـيم    * 

  .را داشته باشيمهر چند قصد دادن خمس آن 

  :پول خمس در دو مورد مصرف مي شود* 

نصف آن را كه سهم امام زمان است بايد به مرجع تقليـد يـا نماينـده او     -1

  .بدهيم

نصف ديگر را با اجازه مرجع تقليد بايـد بـه سـيد فقيـري داد كـه داراي       -2

  .شرايط باشد

  



 

  معامالت و مسائل اقتصادي: بحث هشتم

  خريد و فروش

  مسئله موضوع

روزانه براي همه ما اتفاق مي افتد كه براي رفـع نيازهـاي خـود چيـزي      مقدمه

بخريم يا بفروشيم آيا مي تواند هر چيزي را خريد يا فروخت و يا آنكـه  

  خريد و فروش بايد تحت ضوابط خاصي باشد؟

دين ما براي خريد و فروش هـم، احكـام واجـب و حـرام دارد و واجـب      

  .ج است با اين احكام آشنا شويماست تا حدي كه احتيا

  :در چند مورد، خريد و فروش حرام است خريد و فروش حرام

خريد و فروش چيزهايي كه معموالً در كار حرام اسـتفاده مـي شـود    . 1

  مثل وسايل قمار بازي

خريد و فـروش كتابهـايي كـه انسـان را گمـراه مـي كنـد و همچنـين         . 2

  فيلمهاي مبتذل

  .كه انسان مالك آن نيستخريد و فروش چيزي . 3



 

فروختن جنسي كه به طور مخفيانه با چيز ديگر مخلـوط شـده حـرام    *  دو مسئله مهم

  است مثل شير مخلوط به آب

ربا در خريد و فروش اجناسي كه با وزن يا پيمانه فروخته مي شـود  * 

  .و همچنين رباي در قرض حرام است

كيلوگرم از  12مرغوب با كيلوگرم از يك نوع برنج  10معامله : مثال اول

  .نوع پست تر از آن، حرام است

كسي پنج هزار تومان به ديگري قرض بدهـد بـه شـرط آنكـه     : مثال دوم

  پس از مدتي شش هزار تومان پس بگيرد، حرام است

آيا مي تـوان معاملـه   

  را به هم زد؟

  .در بعضي موارد خريدار يا فروشنده مي تواند معامله را به هم بزند

صورتي كه خريـدار و يـا فروشـنده در معاملـه گـول خـورده و       در * -

  .ضرر مهمي كرده باشد

در صورتي كه خريدار بعد از معامله بفهمد كااليي كه خريـده معيـوب   * 

  .بوده است

  



 

  نقد و نسيه، وام بانكي

  مسئله موضوع

دو در بسياري موارد، فروشنده ها در معامالت روزمره، اجنـاس خـود را بـه      نقد و نسيه

صورت نقد و نسيه مي فروشند و معموالً قيمت نسيه را بيشتر از نقد ذكر مي 

  :كنند اين نوع معامالت دو صورت دارد

اين جنس را نقداً به قيمت هزار تومان مي فروشم « : اگر فروشنده بگويد -الف

  .حرام است» و به صورت نسيه هر مدتي كه بگذرد سود آن را مي گيرم

ايـن  « : مبلغ نسيه را و هم مدت آن را معين كند و بگويـد  اگر فروشنده هم -ب

جنس را به صورت نقدي به هزار تومان و به صورت نسيه يك سـاله هـزار و   

  اشكالي ندارد و حالل است» دويست تومان مي فروشم

شرط مبغلي معين در مدتي معين در بانـك گذاشـتن بـراي وام دادن در حكـم       وام بانكي

  .رباست و جايز نيست

  



 

  اجاره، دفترچه بيمه، شرط بندي

  مسئله موضوع

در قراردادهاي اجاره خانه معمول است كه مبلغي را به عنـوان پـول پـيش بـه      اجاره

صاحبخانه مي دهند و خانه را به عنوان رهن مي گيرند و مقـداري هـم اجـاره    

  :مي دهند؛ اين نوع قرارداد دو حالت دارد

اجـاره كننـد و در ضـمن آن شـرط كننـد كـه       اگر خانه را بـه مبلغـي معـين    * 

  .مستاجر مبلغي را به عنوان قرض الحسنه به صابخانه بدهد حالل است

اما اگر مستاجر پول پيش را بدهد و شرط كند كه در مقابل پول پيش اجاره * 

  .كمتري بدهد ربا است و حرام است

مثالً اگر در . مي كنند معموالً مردم در بعضي از كارها بين يكديگر شرط بندي  شرط بندي

در اين نوع . يك مسابقه هر طرف بازنده شد به طرف ديگر يك وعده غذا بدهد

  .شرط بندي ها طرفي كه مي بازد واجب نيست وعده غذا را بدهد

  



 

  امر به معروف و نهي از منكر: بحث نهم

  مسئله موضوع

 :مي فرمايند)ع(امام علي مقدمه

دند همين كـه آلـوده بـه گناهـان شـدند و علمـا و       امتهايي كه پيش از شما بو« 

پيشوايان ديني، آنان را از اين گناهان و مفاسد بازنداشتند، آنان هم به گناهان 

پس شما امر بـه معـروف و   . خويش افزودند و گرفتاريهاي عظيمي پيدا كردند

نهي از منكر كنيد و بدانيد كه عمل به اين دو وظيفـه بـزرگ، نـه اجـل كسـي را      

  ».ك مي كند و نه روزي كسي را از بين مي بردنزدي

  .يكي از مهمترين واجبات الهي دين اسالم، امر به معروف و نهي از منكر است

آنچه كه پس از تشكيل جوامع اسالمي، همواره باعث انحطاط و ضعف جامعـه  

بنابراين بايد در جامعه اسالمي خود، . شده است ترك اين دو واجب الهي است

  .ب را زنده كنيم تا ارزشهاي اسالمي جامعه مان كمرنگ نشوداين دو واج

  چو مي بيني كه نابينا و چاه است 

  اگر خاموش بنشيني گناه است                                               

ــروف و  تمام اعمالي كه در دين ما واجب است، معروف هستند و تمام محرمات، منكـر  معــــ



 

بنابراين امر به معروف در يك معناي كلي يعني واداشـتن ديگـران بـه    .هستند  منكر چيست؟

  .انجام واجبات الهي و نهي از منكر يعني منع ديگران از انجام محرمات الهي

  )2(امر به معروف و نهي از منكر 

  مسئله موضوع

امر به معروف وشرايط

  نهي از منكر

امر به معروف و نهي از منكر با چند شرط واجـب اسـت و اگـر ايـن     

  .شرايط موجود نباشد واجب نيست

  :اين شرايط عبارتند از

بايد مطمئن باشيم كه آنچه شخص گناهكار انجام مي دهـد حـرام   . 1

  .است و يا آنچه ترك مي كند واجب است

يا نهي در او اثر مي گذارد پس اگر بدانيم بايد احتمال دهيم كه امر . 2

  .كه تاثير ندارد واجب نيست

  .شخص گناهكار بخواهد كار خود را تكرار كند. 3

  .امر و نهي باعث ضرر جاني يا آبرويي يا مالي قابل توجه نشود. 4

ام از اين مراتب كه هر كد. امر به معروف و نهي از منكر مراتبي داردچگونه امر به معروف و



 

  .موثر بود نبايد مرتبه بعدي را انجام داد  نهي از منكر كنيم؟

  :مراتب امر به معروف و نهي از منكر عبارتند از

بايد با رفتار خود مثل روبرگرداندن از او يا عبوس كردن چهره : اول

  .به او بفهمانيم كه كار او اشتباه است

  .به وسيله زبان به او بگوييم: دوم

زور، او را به انجـام واجـب و تـرك حـرام وادار     با استفاده از : سوم

  .كنيم

در نهي از منكر، زخمي كردن يا كشتن گناهكار بـدون اجـازه حـاكم      نكته مهم

شرع جايز نيست مگر اينكه منكر از اموري باشد كـه اهميـت زيـادي    

دارد مثل آنكه كسي بخواهد انسان بي گنـاهي را بكشـد و جلـوگيري    

  .كشتن وي ممكن نباشد از او بدون مجروح كردن يا

  



 

  احكام اشياء پيدا شده: بحث دهم

  مسئله موضوع

گاهي اتفاق مي افتد كه چيزي را پيدا كنـيم در ايـن صـورت بـا آن شـيء پيـدا        اشياء پيدا شده

  شده، چه بايد كرد؟

بايد بدانيم كه بهتر اسـت آن شـيء را بـر نـداريم چـرا كـه برداشـتن آن        : اول

  .مكروه است

صورتي كه آنرا برداشتيم اگر عالمتي نداشته باشد و چيز با ارزشـي  در : دوم

  .باشد بايد از طرف صاحبش صدقه دهيم

  .اگر نشانه اي داشته باشد و صاحبش معلوم باشد بايد به او برگردانيم: سوم

اگر نشانه اي داشته باشد ولي صاحبش معلوم نباشد در صورتي كـه  : چهارم

ودكار، مي توانيم آن را براي خود برداريم اما چيز كم ارزشي باشد مثل يك خ

اگر ارزش زيادي داشته باشد بايد تا يك سال اعالم كنـيم بعـد اگـر صـاحبش     

پيدا نشد مي توانيم از طرف صاحبش صدقه بدهيم يا نگهـداري كنـيم كـه هـر     

وقت صاحبش پيدا شد به او بدهيم و اگر صدقه داديـم و بعـداً صـاحبش پيـدا     

قه راضي نشد عوض آن را به او مي دهيم و ثـواب صـدقه   شد و به ثواب صد



 

 .به ما مي رسد

  

  احكام نگاه كردن: بحث يازدهم

  مسئله موضوع

يكي از مسائلي كه كمتر مورد توجه است رعايـت احكـام محـرم و نـامحرم      مقدمه

  .است

خداوند متعال براي روابط فردي مسلمانان با يكـديگر حريمهـايي قـرار داده    

واجب است كه اين حريمها را بشناسـيم و چشـمان خـود را از     است و بر ما

  .محرمات الهي حفظ كنيم

نامحرم به چه كسي گفته

  مي شود؟

حـرام  ) به جـز مـوارد اسـتثناء   ( نامحرم كسي است كه نگاه كردن به بدن او 

بنابراين محرم كسي است كه در نگاه كردن بـه او محـدوديت كمتـري    . است

  ).، خواهر، خاله، عمهمادر: مثل( وجود دارد 

به جز عورت، جـايز اسـت   ) مثل مادر و خواهر(نگاه كردن به بدن محرم*  چند مسئله

  البته در صورتي كه قصد لذت و ترس از به گناه افتادن، نباشد

كسي كه به خاطر نداشتن همسر به حرام مي افتد، واجب است كـه ازدواج  * 



 

 .كند

  .صورت و دستها تا مچ، حرام استنگاه كردن به بدن نامحرم به جز * 

اگر كسي با قصد لذت به ديگران نگاه كند چه محرم باشد و چـه نـامحرم،   * 

  مرتكب حرام شده است، به جز نگاه كردن زن و شوهر به يكديگر

  



 

  محارم

  مسئله موضوع

ــر   ــاني بـ ــه كسـ چـ

  مردها محرمند؟

  :تمام زنها بر پسرها و مردها نامحرمند به جز افراد زير

  )دختر برادر( برادر زاده . 3خواهر         -2مادر و مادر بزرگ             . 1

  زن بابا. 6عروس                 . 5همسر                   . 4

  )خاله خود انسان و خاله پدر و مادر( خاله . 7

  مادر زن و مادرِ مادر زن و مادرِ پدر زن. 8

  پسرو دخترِ ) نوه( دختر و دخترِ دختر . 9

  )دختر خواهر( خواهر زاده . 10

  )عمه خود انسان و عمه پدر و مادر( عمه . 11

  دخترِ همسر و نوه همسر. 12

چه كساني بر زنهـا  

  محرمند؟

  برادر. 3پدر و پدر بزرگ            .2شوهر            . 1

  )برادرپسر ( برادر زاده . 6داماد     . 5)        نوه( پسر و پسرِ فرزند . 4

  )پسر خواهر( خواهر زاده . 7

  )عموي خود و عموي پدر و مادر( عمو. 8



 

 )دايي خود و دايي پدر و مادر(دايي. 9

  پدر شوهر و پدرِ پدر شوهر و پدرِ مادرِ شوهر. 10

  پسرِ شوهر و نوه شوهر. 11

  )ناپدري( شوهر مادر . 12

  حج: بحث دوازدهم

  احكام حج

  مسئله موضوع

هر ساله هزاران نفر از مسلمانان . عبادات اجتماعي در اسالم، حج استيكي از مقدمه

  .از نقاط مختلف جهان به مكه مي روند تا اين واجب الهي را به جا آورند

حج بر چه كسـي  

  واجب است؟

بر هر كس كه داراي شرايط زير باشد واجب است كه در طول عمر خـود يـك   

  :بار به حج برود

  عاقل باشد. 1

  .اشدبالغ ب. 2

رفتن به حج باعث انجام كار حرام و يا ترك واجبي كه مهمتر از حج اسـت،  . 3



 

 .نشود

  .مستطيع باشد. 4

  :مستطيع به كسي گويند كه چند شرط داشته باشد از جمله  مستطيع كيست؟

  .خرج سفر حج را داشته باشد* 

  .سالمتي جسمي داشته باشد* 

  .مخارج خانواده خود را داشته باشد* 

  .از برگشتن از سفر حج، براي زندگيش در آمد كافي داشته باشدپس * 

وســـعت احكـــام 

  حج

واجبات و محرمات حج بسيار زيادند و كساني كه به حج مي روند بايد قبل از 

سفر با احكام حج آشنا شوند؛ اين احكـام در كتابهـايي كـه معمـوالً بـا عنـوان       

  .چاپ مي شوند، وجود دارد» مناسك حج«

  



 

  احكام ميت: سيزدهمبحث 

  مسئله موضوع

در دين ما براي مرده و اطرافيان . پايان كار همه ما در اين دنيا مرگ است مقدمه

  .او احكامي وجود دارد كه به ترتيب ذكر مي شود

كســي كــه در حــال 

  مردن است

است كه او را بـه   1اگر كسي كه در حال مردن باشد بر اطرافيان او واجب

  .پشت بخوابانند طوري كه كف پاهايش رو به قبله باشد

دست زدن به بـدن  

  مرده

وقتي كسي بميرد و بدنش كامالً سرد شده باشد و غسـلش نـداده باشـند    

اگر ديگران به بدن او دست بزنند يا با او تماس بدني داشته باشند واجـب  

ده را غسل دادنـد دسـت   است كه غسل مس ميت كنند ولي بعد از آنكه مر

  .زدن به او غسل ندارد

ــه  ــت زدن بــ دســ

ــده   ــع ش عضــو قط

  بدن

اگر آن عضو . گاهي ممكن است كه عضوي از بدن انسان زنده، قطع شود

قطع شده استخوان داشته باشد در صورتي كه با آن تماس بـدني داشـته   

باشيم واجب است كه غسل مس ميت كنيم ولي اگر استخوان نداشته باشد 

  .زدن به آن غسل ندارد دست

  

                                                            
 شايسته است: آيت اهللا خامنه ای  - ١



 

  تجهيز ميت

  مسئله موضوع

  :واجب است كه انسان مرده را سه بار غسل دهيم  غسل دادن ميت

  .به وسيله آبي كه با سدر مخلوط شده است: اول

  .به وسيله آبي كه با كافور مخلوط شده است: دوم

  به وسيله آب خالص: سوم

است كه او را كفن كنيم يعنـي بـا سـه قطعـه     بعد از غسل دادن مرده، واجب  كفن كردن ميت

  .پارچه كه آنها را لنگ، پيراهن و سرتاسري مي گويند بپوشانيم

بعد از كفن كردن و قبل از آنكه مرده را دفن كنند واجب است كه بر او نماز   نماز ميت

  .نماز ميت شيوه خاصي دارد كه در رساله ها آمده است. بخوانند

نماز ميت، آخرين كار آن است كه مرده را در قبر بگذاريم و پس از خواندن  دفن ميت

  .با خاك بپوشانيم

شكافتن قبر مسلمان به طوري كه بدنش ظاهر شود حـرام اسـت ولـي اگـر       نكته مهم

امـا شـكافتن قبـر    . بدنش از بين رفته باشد و خاك شده باشد اشكالي ندارد



 

  .شهدا و علما در هر صورت حرام است

  



 

  احكام اجتماعي، فرهنگي و عمومي :بحث چهاردهم

  موسيقي

  مسئله موضوع

ديـن اسـالم در مـورد    . در جامعه امروز ما موسيقي رواج زيادي يافته اسـت  مقدمه

هـيچ گـاه   » علـيهم السـالم  « موسيقي احكام خاصي دارد هـر چنـد اهـل بيـت     

پيروان خود را به نواختن و يا شـنيدن موسـيقي تشـويق نكـرده انـد و حتـي       

  .حالل را توصيه نكرده اندموسيقي 

ــرام   ــالك حـ مـ

  بودن موسيقي

آنچــه در مــورد موســيقي مســلم اســت آن اســت كــه گــوش دادن، نــواختن،  

) موسيقي طرب آور مخصوص رقـص ( يادگيري و ياد دادن موسيقي مطرب 

  حرام است

موسيقي مطرب 

  چيست؟

موسيقي مطرب همان است كـه مناسـب مجـالس جشـن و عروسـي اسـت و       

  .اين گونه مجالس براي بي بند و باري و رقص استفاده مي شود معموالً در

تشــــــــخيص  

 موسيقي مطرب

. تشخيص اينكه فالن موسيقي، مطرب است يا نه بر عهده خود شـخص اسـت  

  :بنابراين

حالل يا حرام بودن موسيقي، ربطي به سنتي يا جديد بودن آن ندارد پـس  . 1



 

  .باشد ممكن است موسيقي سنتي هم در بعضي موارد حرام

حالل يا حرام بودن موسيقي، ربطي به مجـاز يـا غيـر مجـاز بـودن آن از      . 2

طرف وزارت ارشاد ندارد پس ممكن است در بعضي مـوارد موسـيقي هـايي    

  .كه از طرف وزارت ارشاد مجوز مي گيرد هم حرام باشد

حرام بودن موسيقي، ربطي به پخش شدن يـا نشـدن آن از صـدا و سـيما     . 3

است در بعضي موارد موسيقي پخش شده از صـدا و سـيما    ندارد پس ممكن

  .هم حرام باشد

  



 

  حجاب، رقص، تراشيدن ريش و مجسمه سازي

  مسئله موضوع

  :موارد زير در مورد حجاب زنان در مقابل نامحرم حرام است بدحجابي

  با آرايش به كوچه و خيابان آمدن. 1

  پوشيدن لباس نازك و بدن نما و لباس تنگ. 2

  بيرون گذاشتن موهاي سر از زير روسري. 3

النگوي طال كه زنان به عنوان زينت در دست خـود مـي كننـد بايـد از نـامحرم        جواهران زن

  .پوشانده شود

رقصيدن در هر جا براي هر كس باشد حرام است مثل رقصيدن در جشن هـا   رقص

فقط رقصيدن زن براي شوهرش آن هم دور از چشـم ديگـران   . و عروسي ها

  1.الل استح

بنا بر احتياط واجب تراشيدن ريش حرام است و فرقي ندارد كه با تيغ بتراشد   تراشيدن ريش

همچنين دسـتمزدي  . يا آنكه با ماشين، طوري تراشيده شود كه مانند تيغ باشد

  .را كه آرايشگر ها براي تراشيدن ريش مي گيرند حرام است

                                                            
 .رقصيدن حرام است حتي رقصيدن زن براي شوهرش بنا بر احتياط واجب: آيت اهللا بهجت -  1



 

ساختن مجسمه چيزهايي كه روح دارند مثل انسان و حيوان حـرام اسـت، امـا      ساخت مجسمه

  .خريد و فروش و نگهداري آن اشكالي ندارد

  

  وفاي به نذر، ديدن فيلمهاي خارجي و ايراني

  مسئله موضوع

در ميــان مــردم مخصوصــاً زنــان مرســوم اســت كــه بــراي بــرآورده شــدن    وفاي به نذر

مثالً نذر مي كنند كه اگر مريضم خـوب شـد    حاجاتشان چيزي را نذر مي كنند

آيا اين گونه نذرها قبول است و وفاي بـه آن واجـب   . فالن مبلغ را صدقه بدهم

  است؟

صـيغه نـذر بـه    . در نذر بايد صيغه نذر خوانده شود چه عربي و چـه فارسـي   جواب

  :مثالً بگوييم. فارسي چنين است

كـه هـزار تومـان صـدقه      اگر مريضم خوب شد بر عهده من است براي خـدا « 

امـا  اگـر بـه    . در اين صورت نذر او صحيح و وفاي به آن واجب است. »بدهم

  .صورت ديگري نذر كرده باشد صحيح نيست و عمل به آن واجب نيست

  .صيغه نذر را بايد به زبان گفت و نيت قلبي آن كافي نيست نكته مهم



 

ديـــدن فيلمهـــاي 

  خارجي و ايراني

ي خـارجي كـه از تلويزيـون پخـش مـي شـود و بعضـي        نگاه كردن به فيلمهـا

فيلمهاي ايراني كه زنان در آن، حيا و حجاب مناسبي ندارند اگر به قصد لـذت  

  .باشد و شخص به گناه بيافتد حرام است

 

 




