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بسم اهلل الرحمن الرحیم
بعد الحمد و الصالة .چون رسالهی شريف «ارشاد المؤمنين
الی احکام الدي » (از رسالههای عمليه حضرت مستطاب آيت هللا
العظمی آقای سيد محمد حجت کوه کمری )1در عي اختصار،
دربردارنده مسائل مورد لزوم بود ،به پيشنهاد بعضی از مؤمنان
تمام مسائل آن را با فتاوای حضرت آيت هللا العظمی حاج ميرزا
يدهللا دوزدوزانی دام ظله الوارف تطبيق دادم و از نظر معظم له
گذراندم .با اي که رساله با قلم و سبک قديم بود ،به جهت رعايت
امانت ،عبارات آن را تغيير نداديم جز در اصول دي و مواردی که
ويرايش آن الزم به نظر رسيده ،اميد است اي خدمت ناچيز مورد
رضايت بقية هللا االعظم ارواحنا فداه باشد ،و مؤمنان از اي رساله
شريف بهرهمند شوند.
ربيع الثانی 1436
محمد غفاری
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمدهللا رب العالمي و الصالة و السالم علی محمد و آله
الطاهري و لعنة هللا علی اعدائهم اجمعي م االن الی يوم
الدي .
اي مجموعه مختصری است در احکام عبادات؛ مطابق با
فتوای حضرت مستطاب سيد العلماء العالمي آية هللا فی
االرضي آقای سيد محمد حجت تبريزی کوه کمری .بر حسب
خواهش بعضی از مؤمنان و متديننان برای غالب مردم که از
استفاده از رسائل مفصل بیبهره میباشند ،جمع آوری گرديد.
اميد است عموم بهرهمند گردند .دوام عمر و تأييندات حضرات
مراجع را از درگاه حضرت احديت درخواست و مسئلت میکنيم اي
رساله به «ارشاد المؤمنين » نام گذاری شد و مشتمل است بر
يک مقدمه و چهار مطلب مقدمه در بينان اصول دي و فروع دي
و بعضی از مسائل تقليد است.
دفتر معظم له
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اصول عقائد اسالم و مذهب تشیع
دین مقدس اسالم بر سه پایه استوار است:

 .1توحید
 .2نبوّت
 .3معاد
این سه اصل و پایه را که مورد اتفاق نظار هماهی مسالمانان اسات،
اصول دین گویند .مذهب شیعهی امامیه بر دو اصل استوار است:
 .1عدل
 .2امامت
بنابراین مجموع اصول دین و مذهب پنج تاست که باه هار یاک از
آنها اشاره می شود:
اصل اوّل ،توحید
 .1توحیددد :اعتقاااد داشااتن بااه یگ اانگی خداوناادی کااه تمااام
موجودات عالم را از نیستی به هستی آورده است .باید معتقد باشیم که
خدا یکی است و شریک و مثل و مانند ندارد.
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این اصل ،پایه و اساس تمام ادیان آسمانی است .اگار در بعضای از
دینها خالف آن مشاهده میشود ،انحرافی است که توسط منحرفان به
وجود آمده است.
این اصل دو پایه دارد :اوّل -جهان خدایی دارد که آن را آفریاده
است و اداره میکند .دوم -خدا یگانه است و شریک و مثل ندارد.

پایه اوّل:
بهترین راه خداشناسی و اینکه جهان خدایی دارد ،نظار کاردن باه
مخلوقات و آثار قدرت اوست که از دیدن آنها انسان عاقل به وجاود
خالق و آفریدگار توانای حکیم پای مایبارد چنانکاه در قارآن کاریم
میفرماید:

َّ
َ َْ َ ْ َ
َْ
َّ
َّ
َّ َ َ
ف الل ْي ِل َوالن َه ِار
ات واألر ِض واخ ِتل ِ
(إِ ن ِفي خل ِق السماو ِ
ْ
األل َ
آليات أ ُأل ْ
َ
اب) (آل عمران.)190:
ب
ي
ل
و
ِ
ِ
ٍ

«مسلماً در آفرینش آسامانهاا و زماین و آماد و رفات شاب و روز
نشانههای روشنی برای خردمندان است».
انسان خردمند هرگز احتمال نمیدهد که جهان پهناور هستی ،خاود
به خود پیدا شده است .زمین و دریاهاای وسایع ،ایان هماه ساتارگان و
خورشااید ،ایاان همااه حیوانااات شااگفت انگیااز و درختااان و گیاهااان
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گوناگون و باالخره جهان عظیم هستی ممکن نیست بدون خالق باشاد،
بلکه همه را پدید آورندهای دانا آفریده که او را خدا میگوئیم.

پایه دوم:
خداوند یکی است و شریک ندارد به دو دلیل :اوّل -نظم موجاود
در جهان هستی دلیل روشنی است که آفریدگار و مدبّر آن یکی است
و اگر دو تا بود ،نظم عالم به هم مایخاورد ،خداوناد در قارآن کاریم
میفرماید:

َْ َ
َ ٌ َّ َّ ُ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َّ
َّللا َر أب
فيهما آ ِلهة إِ ال َّللا لفسدتا فسبحان ِ
(لو کان ِ
ْ َ ْ َ َّ َ ُ َ
العر ِش عما ي ِصفون) (انبیاء.)22 :

«اگر در آسمان و زمین جز «اهلل» خدایان دیگری بود ،فاسد میشدند
و نظام جهان به هم میخورد .منزه است خداوند پروردگار عرش از
توصیفی که مشرکان جاهل میکنند».
دوم -دلیاال ساااده و در عااین حااال محکاام و متیناای اساات کااه
امیرالمؤمنین علی 7در وصیّت خود باه فرزنادش اماام حسان مجتبای7
فرموده است:
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َ ْ َ ْ َ ُ َ َّ َ َّ َ َ َ َ َ ٌ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ
َن أن ُه ل ْو كان ِل َر أبك ش ِريك ألتتك ُر ُسل ُه َو ل َرأ ْيت
«و ِاعلم يا ب
َ
َ َ َّ ُ ٌَ
َ
َ
ْ
َ ْ
َ
ْ َ ْ
آث َار ُمل ِك ِه َو ُسل َطا ِن ِه َو ل َع َرفت أف َعال ُه َو ِصفا ِت ِه و ل ِكنه إِ له
َ َْ
َ
1
َو ِاح ٌد ك َما َو َصف نف َس ُه ؛
پسرم! بدان که اگار پروردگاارت شاریکی داشات ،رساوالن او باه
سااوی تااو ماایآمدناد .آثااار مُلااک و قاادرتش را ماایدیاادی و افعاال و
صفاتش را میشناختی اماا او خداونادی اسات یکتاا ،هماانگوناه کاه
خویش را توصیف کرده است».

 .1نهج البالغه ،نامهی شماره.31
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صفات خدا
صفات خداوند متعال بر دو نوع است:

 .1صفات ثبوتیه.
 .2صفات سلبیّه.
صفات ثبوتیه نیز بر دو قسم است:
 .1صفات ذات :صفاتی هساتند کاه خداوناد باه آنهاا موصاوف
است و عین ذاتش میباشند و از وجود او جدایی پاذیر نیساتند و منشاأ
همهی آنها پنج صفت است:

قدرت ،علم ،حیات ،ازلی ،ابدی.
الف) قدرت :خداوناد قاادر و تواناسات و هار کااری را صاالح
بداند ،انجام میدهد و از انجام هیچ کاری عااجز و نااتوان نیسات و باه
هیچ کاری مجبور و ناچار نمیباشد.
ب) علم :خداوند متعال عالم و داناست ،یعنی به تمام موجودات و
پدیدههای جهان ،علم و احاطه دارد و چیزی از او پنهان نیست حتی از
افکار و نیتهای بندگانش آگااه اسات و در هماه حاال بار هماه چیاز
چیرگی دارد.
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َْ
َ
َّ َ َ
َ َ ْ ُ ُ َ ْ ُ ْ َ ُ َ َّ
ات َوال ِفي األ ْر ِض)
(ال يعزب عنه ِمثقال ذر ٍة ِفي السماو ِ
(سباء.)3 :
«به انادازهی سانگینی ذرّهای در آسامانهاا و زماین از علام او گام
نخواهد شد».
پ) حیات :خداوند زنده است و مرگ و نیستی به ذات پاکش راه
ندارد زیرا که وجود غیر زنده نمیتواند منشأ پیدایش موجودات باشد،
پس او حیات را به همه چیز داده و باید خودش زنده باشد.
ت و ث) ازلی و ابدی است ،یعنی خداوند همیشه بوده و عادم
نداشته و همیشه خواهد بود و عدم و فنا را باه وی راهای نیسات.این دو
1
صفت از لوازم وجوب وجود است ،پس اوست اوّل ،و اوست آخر.
خداوند سمیع است ،یعنی به شنیدنیها آگاه است.
خداوند بصیر است ،یعنی به دیدنیهاا آگااه اسات .ایان دو صافت
صفات مستقلی نیستند ،بلکه برگشت آنها به صفت علم است.

 .1یعنی این که هیچ کس خدا را نیافریده ،او پیی
خ،اهد د. ،

ا همیه دی ،ه ،پیس ا میرا همییا نیی
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 .2صفات فعل :قسم دوم از صفات ثبوتیه ،صفات فعل است کاه
خداوند به آنها متصف و آراسته میباشد ولی عین ذات خادا نیساتند،
بلکه از اوصاف فعل او میباشند مانند:
الف) مرید :یعنی کارهایش را از روی اراده و قصد انجام میدهد.
مانند آتش نیست که در سوزاندن اراده نداشته باشد.
ب) مددت لّم :ماایتوانااد حقااایقی را ب ارای دیگااران ااهااار کنااد و
مقاصدش را به آنان بفهماند.
پ) رازق :روزی تمام موجودات زنده را به قدرت کامل خود می
رساند.
ت) خالق :آفرینندهی آسمانها و زمین و آنچاه در آنهاا و باین
آنهاست.
دلیل این که خداوند به این صفات موصوف اسات ،ایان اسات کاه
همهی اینها صفات کمال هستند و خداوند تمامی صفات کمال را دارا
است.
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صفات سلبیه
صفات سلبیه الیق مقام خدا نیستند و باید ذات خدا را از آنهاا دور
و منزه دانست .عبارتند از:
الف) مرکّب نیست ،زیرا هار مرکّبای باه اجازایش نیازمناد اسات و
ذاتی که محتاج باشد ،واجب الوجود نخواهد بود.
ب) جسم و عَرَض نیست .زیرا که هر جسمی و عرضای احتیااج باه
مکااان دارد و باادون آن وجااود پیاادا نماایکنااد و چااون خاادا خااالق
مکانهاست ،به آنها نیاز ندارد.
پ) مرئی (دیدنی) نیست .زیرا که فقط اجسام قابل رؤیت میباشاد
و چون خدا جسم نیست ،مرئی نخواهد بود ،نه در دنیا و نه در آخرت.
ت) محاال حااوادس نیساات ،یعناای حاااالت جساام (جااوانی ،پیااری،
بیماری ،تندرستی ،توان و ناتوانی) به ذاتش راه نادارد .زیارا ایانگوناه
حوادس از آثار جسام و ماادّه اسات و چاون خادا جسام نیسات ،پاس
اینگونه حوادس بر خدا جاری نمیشود.
س) شریک و یاری ندارد ،زیرا شراکت الزماه احتیااج اسات و یاا
نشان عجز و ناتوانی اما هیچکدام به ذات خدا راه ندارد.
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ج) محتاااج نیساات زیاارا کااه در اداره ملااک و ملکااوت و تاادبیر
مخلوقاتش نیازمندکسی نیست.

اصل دوم ،نبوت
علم و حکمت خدا اقتضا میکند که برای ارشااد و راهنماائی بشار
پیامبرانی را که از جنس مردم باشند ،میان آنان مبعوس نماید تاا توساط
آنان احکام و قوانین خود را -کاه ضاامن خوشابختی انساان و موجاب
رسیدن به کمال الیق اوست -ابالغ کند.
پیغمبران افراد برگزیده و ممتازی هستندکه میتوانند با خالق جهاان
به وسیلهی وحی ارتباط پیدا کارده و حقاایقی را دریافات نماوده و باه
مردم برسانند.
پیغمبران باید از گناه و خطا و اشتباه معصوم بوده و دارای معجراتی
باشند که نشانهی راستی ادعای ایشان است.
از احادیث استفاده میشود خداوند یکصاد و بیسات و چهاار هازار
پیغمبر برای ارشاد و راهنمایی مردم فرستاده ،اوّل آنان حضرت آدم 7و
آخرشان حضرت محمد بن عبداهلل9بوده است.
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پنج نفر آنان اولوالعزم1بودهاندکاه در قارآن کاریم باه آنهاا اشااره
شده است:

َ

َ

ُ ُ

ْ

َ

ُ
َ
َ ََ ْ
ْ
نل» (ای رساول مان)
« فاص ِبر كما صبر أولوا العز ِم ِمنَ الرس ِ
صبر کن همچنان که پیامبران اولوالعزم صبر کردند.
ایشان عب ارتند از :حضرت نوح ،حضرت اباراهیم  ،حضارت
موسی ،حضرت عیسی وحضرت محمد بن عبداهلل.9

حضرت محمد پایاان بخاش سلسالهی پیاامبران اسات و بعاد از آن
حضرت پیامبری نخواهد آمد .قرآن مجید حضارت را خااتم پیغمباران
معرفی فرموده است .خاتمیات او از ضاروریات دیان مایباشاد .دالئال
رسالت حضرت بسیار است و در اینجا به یک دلیل بسنده مایشاود و
آن قرآن است زیرا پیغمبر اکرم 9با آن کاه درس نخواناده و از کسای
خواندن و نوشتن را یاد نگرفته بود ،کتابی آورد که هیچ کس نتوانست
مانند آن را بیاورد.
با این که بسیار در قارآن بشار را باه آوردن مثال آن دعاوت کارد،
کسی نتوانست با او مبارزه کند:

 .1یعنی ارنده ین و شریعت.
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َْ َ ُ ُ َ ْ ََ ُ ُ ْ َ ُْ ْ ُ َ ْ
ْ
ور ٍة أمث ِل ِه َو ْاد ُعوا َم َِ
(أم يقولون افتراه قل فأتوا ِبس
َ
ه
ُ ُْ َ
ْ ََ ْ ُ أ ُ
اد ِقيَ) (یونس.)38 :
ون ِ
َّللا إِ ن كنتم ص ِ
استطعتم مَ د ِ
«آیا آنها میگویند :او قرآن را به دروغ به خدا نسبت داده اسات؟!
بگو اگر راست می گویید یک سوره مانند آن را بیاورید و غیر از خدا
هر کس را میتوانید به یاری طلبید».
پیغمبر اکرم 9دارای معجازات زیاادی باوده کاه در دوران حیااتش
واقع شده ،در کتابهای تاریخ و حدیث ثبت است .قرآن کریم معجزه
جاویدان و سند قطعی نبوت حضرت میباشد و یگاناه کتااب آسامانی
است که تغییر و تحریف در آن به عمل نیامده و بدون کم و کاست در
دسترس بشر قرار دارد.
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اصل سوم ،معاد جسمانی
همهی پیامبران الهی بر این مطلب اتفاق دارندکه زنادگی انساان باا
مرگ پایان نمیپذیرد و بعد از این جهان ،جهاان دیگاری وجاود دارد
که انسان در آنجا جزای اعمال وکردار خود را خواهد دید.
اصل معاد و جهان پس از مرگ از ضروریات تماام ادیاان آسامانی
است.
در معاد باید به اموری اعتقاد داشت:
 .1پس از مرگ ،ارواح نیکان در بهشت برزخی بهاره مناد ،و بادان
در عذاب برزخی معذّب خواهند بود تا روز قیامت.
 .2معاد جسمانی است و ااهر آیات قارآن ،بلکاه صاریح بعضای از
آنها این است که معاد ،جسمانی خواهد بود و انسان در روز قیامت باا
جسم و بدن دنیایی محشورخواهد شد.
خدا میفرماید:

َ َ َ
َ َ
َ
َ َ ْ َ ُ ْ َ ُ َ َّ َ
نسان ألَ ن ْج َم َع ِعظ َام ُه َبلى ق ِاد ِريَ َعلى أن
اْل
(أيحسب ِ
َ أ َ ََ َُ
نسوي بناانه) (قیامت.)3 :
«آیااا انسااان ماایپناادارد کااه اسااتخوانهااای پوساایدهی او را جمااع
نمیکنیم؟! آری قادریم (حتی) سرانگشتان او را دوباره بسازیم»
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 .3بهشاات و نعمااتهااای آن و جهاانم و عااذابهااای آن و تاارازو و
صراط و اعراف و حسابرسی و نامه اعمال همه حقند.
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اصل چهارم ،عدل
چهارمین رکن ایمان از نظر شیعه امامیه اعتقاد به «عدالت» خداست،
یعنی خداوند نسبت به هیچ کس الم نمیکند و کاری را که عقل
سالم آن را قبیح و ناپسند میشمارد ،انجام نمیدهد.
عقل میگوید مجازات و کیفر افراد نیکوکار الم است و الم قبیح
میباشد و محال است خداوند کار قبیح و برخالف حکمت انجام دهاد.
دلیل دیگر بر اینکه خداوند عادل است و الام نمایکناد ،ایان اسات کاه
علت الم ،جهل است یا احتیاج ،یعنی کسی که الم میکند ،نمیداناد
که کار او االمانه است ،یا میداند ولی عاجز است و نمایتواناد از راه
عادالنه به خواستهی خود برسد و الم میکند .جهل و ناتوانی و احتیاج
از صفات ممکن الوجود است و اینگونه صفات به ذات خداوندی راه
ندارد .در قرآن کریم میخوانیم:

َّ َّ َ َ َ ْ ُ َّ َ َ ْ ً َ َ َّ َّ َ َ ْ ُ
اس أنف َس ُه ْم
(إِ ن َّللا ال يظ ِلم الناس شيئاا ول ِكَ الن
َْ ُ َ
يظ ِلمون) (یونس.)44 :

«خداوند هیچ الم و ساتمی باه ماردم نمایکناد اماا ماردم باه جاان
خودشان الم میکنند».
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خداوند به وسیلهی پیامبران برگزیدهاش مردم را از الم و ستم نهی
کرده ،چطور ممکن است خود مرتکب کاری شود کاه خلاق را از آن
نهی کرده است؟!
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اصل پنجم ،امامت
همچنان که خداوند حکیم الزم دانسته پیامبران را مبعوس فرماید ،تا
مردم را از الم و جهالت نجاات داده و باه راه مساتقیم هادایت کنناد،
همینطور الزم دانسته است برای حفظ قاانون و شاریعت و اجارای آن
افرادی را پس از پیغمبر جانشین او قرار دهد.
امامت از نظر شیعه ستون و پایه دین است و بر پیامبر جایز نیست آن
را نادیده بگیرد و دارای شرایط چندی است:
 .1امامت یک مقام و منصب الهای اسات کاه خداوناد باه هارکس
بخواهد میبخشد.
 .2همااان طااور کااه پیغمباار را بایااد خداونااد تعیااین فرمایاد ،امااام را
خداوند بر میگزیند و به وسیله پیغمبر یا اماام پیشاین معرفای مایکناد.
هرگز فردی از راه گزینش مردم و انتخاب اهل حلّ و عقاد1نمایتواناد
به مقام امامت برسد.
 .3امام باید معصوم و از گناهان کبیره و صغیره مصون باشد.
 .4امام معصوم تمام فضائل و امتیازات پیغمبر را غیار از مقاام نباوت
دارا میباشد و مواف است به امور رسالت و حفظ و نگهداری احکام
 . 1د رگا ملت و افرا خر مند راهیشا.
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و اجرای آن .نیز هدایت همه جانبه مردم و اصالح اماور دیان و دنیاای
آنها را به عهده دارد.
در احادیث زیاادی (کاه از طریاق شایعه و سانی نقال شاده اسات)
حضرت رسول اکرم 9اوصاف و تعداد جانشینان خود را معیّن فرمود و
اینکه همه از قریش و اهل بیت پیغمبرناد ،و ایانکاه حضارت مهادی

موعود  از ایشان است و آخرینشان خواهد بود.

شیعیان معتقدند که خداوناد باه پیغمبار اکارم 9دساتور فرماود کاه
حضرت علی 7را برای جانشینی خود به مردم معرفی کناد .خداوناد در
ابالغ این فرمان تأکید فرمود:

َ َ َ َّ ُ ُ أ ْ ُ
َ
َ َ
َ
َّ َ ْ
ول َبلغ َما أ ِنز َل إِ ل ْيك ِمَ َّر أبك َوإِ ن ل ْم تف َع ْل ف َما
يا أيها الرس
َ َّ ْ َ َ َ َ ُ َ ه ُ َ ْ ُ َ َ َّ
اس.
بلغت ِرسالته وَّللا يع ِصمك ِمَ الن ِ

«ای پیاامبر! آنچاه را خداوناد ]در مااورد جانشاینی علاای [7بار تااو
فرستاده ،به مردم برسان و اگر از این کار خودداری نمائی ،حق رسالت
را ادا نکردهای و خداوند تو را از شرّ مردم حفظ خواهد نمود»
پیامبر 9هنگاام بازگشات از حجیة الی ،اع در غادیر خام امامات و

خالفت حضرت علی 7را به مردم ابالغ فرمود.
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به مقتضای احادیث و نصوصی کاه از شایعه و سانی رسایده اسات،
ائمه دوازده تن میباشند و نامهای مبارک ایشان بدین ترتیب است:
 .1على بن ابیطالب7
اساام :علا  ،لقااب :امیرالمااؤمنین ،کنیااه :ابوالحساان ،پاادر بزرگااوار:
ابوطالب ،مادر :فاطمه بنت اسد ،والدت با سعادت 13 :رجاب ساال 33
عامالفیل ،شهادت :شب  21ماه مبارک رمضان سال چهلم ه  .ق.
 .2امام حسن مجتبى7
اساام :حساان ،لقااب :مجتباا  ،کنیااه :ابااو محمااد اوّل ،پاادربزرگوار
امیرالمؤمنین عل 7و مادر حضرت فاطمه زهرا ،3والدتش  15مااه رمضاان
سال سوم هجرى ،شهادتش بنابرمشهور  28ماه صفر سال  50ه  .ق.
 .3امام حسین7
اساام شااریف :حسااین ،لقااب :سیدالشااهدا ،کنیااه :ابوعبااداهلل ،پاادر
بزرگوار :امیرالمؤمنین عل  ،7مادر گارامیش حضارت فاطماه زهارا،3
والدت :سوم شعبان سال چهارم هجرى ،شاهادت مظلوماناهاش در روز
دهم ماه محرمالحرام سال  61هجرى قمرى.
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 .4على بن الحسین7
اسم :علا  ،لقاب :زیانالعابادین ،کنیاه :ابومحماد ،پادر :ابوعباداهلل
الحسین ،7مادر :شهربانو ،والدت 5 :شعبان سال  38هجرى ،وفاات25 :
محرمالحرام سال  95ه  .ق.
 .5محمد بن على7
اسم :محمد ،لقب :باقر ،کنیه :ابوجعفر ،پدر :عل بن الحسین ،ماادر:
فاطمه دختر امام حسن مجتب  ،7والدت :اوّل ماه رجب سال  57ه  .ق،
وفات :هفتم ذىالحجه سال 114ه  .ق.
 .6جعفر بن محمد7
اسم :جعفر ،لقب :صاادق ،کنیاه :ابوعباداهلل ،پادر :اماام محماد
باقر ،7مادر :ام فاروه ،والدت 17 :ربیاع األول  83ه .ق ،وفاات25 :
ماه شوال  148ه .ق.
 .7موسى بن جعفر7
اسم مبارک :موس  ،لقب :کاام ،کنیه :ابوالحسن االول ،پادر :اماام
جعفاار صااادق ،7مااادر :حمیااده ،والدت 7 :ماااه صاافر سااال  128ه .ق،
شهادت مظلومانه 25 :ماه رجب 183ه .ق.
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 .8على بن موسى الرضا7
اسم شریف :عل  ،لقب :رضا ،کنیه :ابوالحسن الثان  ،پدر :موس بن

جعفر ،7مادرش نجمه (امالبنین) ،والدت 11 :ذىقعیداالررا  148ه.ق،
شهادت غریبانه :بنا به مشهور ،آخر ماه صفر سال 203ه .ق.
 .9محمد بن على7
اساام شااریف :محمااد ،لقااب :جااواد ،کنیااه :ابااوجعفر الثااان  ،پاادر
بزرگوار :عل بن موسا الرضاا ،7ماادر :خیازران یاا سابیکه ،والدت:
بنابرمشااهور دهاام رجااب  195هجاارى ،شااهادت مظلومانااه :آخاار ماااه
ذىالقعده  220ه .ق.
 .10على بن محمد الهادى7
اسم شریف :عل  ،لقب :هادى ،کنیه :ابوالحسن الثالث ،پدر :محماد
باان علا جااواد ،7مااادر :ساامانه معااروف بااه سایّده ،والدت :نیمااه ماااه
ذىالحجه سال  212ه.ق ،شهادت 3 :رجب  254ه .ق.

اصول عقائد اسالم (اصل پنجم :امامت) 31 ................................

 .11حسن بن على العسكرى7
اسم شریف :حسن ،لقب :عسکرى ،کنیه :ابومحمد ،پادر :علا بان
محمد ،7مادر :حدیثه ،والدت 8 :ربیعالثاان ساال  232ه .ق ،وفاات8 :
ربیعاالول سال  260ه .ق.
 .12امام المنتظر 
اسم مبارک :محماد ،لقاب :مهادى و قاائم ،کنیاه :ابوالقاسام ،پادر
بزرگوار :حسن ،مادر گرامی :نرگس.
والدت باسعادت 15 :شعبان  255ه.ق ،هنگام وفات پدرش پنج سال
داشت که خداوند متعال حکمت و فصل خطاب را به او عطاا فرماود و
حضرتش را نشانهای براى جهانیان قرار داد و درحال که به ااهر طفل
بود ،به مقام و منصب امامات رساید .مادت در زماان حیاات پادرش و
زمانی پس از وفات پدر از نظر امت و مردم عادى غایب باود .در عاین
حال نوّاب اربعه(نمایندگان چهارگانه) و عدهاى از خواصّ آن حضرت
را زیارت م کردند و به مسائل آنان جواب م فرمودند .پس از وفاات
نایب چهارم «عل بن محماد السامرى» غیبات کبارى اختیاار فرماود و
اکنون زنده و از نظرها غایب است تا روزى که باه فرماان خادا اهاور
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فرمااوده و دنیااا را پاار از عاادل و داد نمایااد .چنااان کااه خداونااد وعااده
فرموده1و جدش رسول خدا9پیش از والدتش خبر داده است.

 .1اشاره ده آیه  5س،ره قصص میداشد.

فروع دین 33 ............................................ ................................

فروع دین
فروع دین ده چیز است :اوّل :نمااز ،دوم :روزه ،سدوم :خماس،
چهارم :زکات ،پنجم :حج ،ششم :جهااد ،هفدتم :امار باه معاروف،
هشتم :نهی از منکر ،نهم :تولّی ،دهم :تبرّی.
در این کتاب باه صاورت کوتااه باه ذکار برخای از احکاام مهام بسانده
میشود و پیش از شروع ،چند مسئله در احکام تقلید بیان میشود.

احکام تقلید
 .1واجب است بر هر مکلفای کاه مجتهاد نباشاد ،تماام عباادات و
معامالت و سایرکارهای او از روی تقلید صحیح از مجتهد اعلم باشد.
 .2تقلید عبارت است از یاد گرفتن فتوای مجتهد برای عمل کردن.
 .3هرگاه مجتهدی که انسان از او تقلید میکند ،از دنیا برود ،بااقی
ماندن بر تقلید او جایز است بلکه اگار اعلام باشاد ،واجاب اسات ،چاه
مسائل در یادش باشد یا نه ،و چه عمل کارده باشاد یاا ناه .بارای بااقی
ماندن بر تقلید میّت ،از مجتهاد زناده عاادل بایاد تقلیاد کارد و اجاازه
گرفت.
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 .4در مواردیکاه مجتهاد احتیااط کناد و فتاوا ناداده باشاد ،جاائز
میباشد در آن مسأله به مجتهد دیگری که تقلیدش جایز اسات رجاوع
نماید.

نماز و شمار رکعات 35 ............................. ................................

نماز و شمار رکعات
مسأله  .1نماز واجب است یا مساتحب .شامار نمازهاای مساتحبی
بسایار اسات و در ایان کتااب باه ذکار شامار و بعضای احکاام نوافال
(نمازهای مستحب) روزانه اکتفا میشود.
نماز واجب شش قسم است:
اوّل -نمازهای روزانه و شماره آنهاا پانج اسات :اهار و عصار و
مغرب و عشا و صبح .دوم -نماز آیاات .سدوم -نمااز طاواف واجاب
برای کسی که به حج میرود .چهارم -نمازی که با نذر و عهد و قسم
واجب شده .پنجم -قضای نمازهایی که شخص نخوانده ،چاه از روی
تقصیر باشد و چه به غیر تقصیر و چه اصالً نخوانده و چه خوانده باشد،
ولی قرائت و یا مسائل دیگر آن درست نبوده .ششم -قضای نمازهاایی
که از پدر فوت شده باشد ،بر پسر بزرگ واجب اسات .دو قسام اخیار
مربوط به نماز روزانه است .احکام نمااز طاواف و نمااز ناذر و عهاد و
قسم در توضیح المسائل ذکر شده است.
مسأله  .2نماز اهر و عصر و عشاا بارای کسای کاه مساافر نیسات،
چهار رکعت و برای مسافر دو رکعت است .در همه حاال نمااز مغارب
سه رکعت و نماز صبح دو رکعت است.
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مسأله  .3نماز آیات دو رکعت است و هر رکعتی پنج رکوع دارد.
چگونگی خواندن هر یک از نمازهای روزانه و نماز آیات خواهد آمد.

مقدمات نماز
مقدمات نماز هفت چیز است :اوّل -طهارت (وضو ،غسل و تیمم).
دوم -شناختن وقت .سدوم -شاناختن قبلاه .چهدارم -مکاان و لبااس
نمازگزار غصبی نباشد .پنجم -پوشیدن عاورتین .ششدم -پااک باودن
بدن و لباس نمازگزار .هفتم -جای سجده نمازگزار از جاای ایساتادن
او پست و بلند نباشد مگر به اندازه چهار انگشت بسته.

غسل 37 .................. ................................ ................................

غسلهای واجب و مستحب
مسأله  .1غسال واجاب هشات قسام اسات :اوّل -غسال جنابات.
دوم -غسل مسّ میّت که با گذاشتن دست یا سایر اعضا بر بادن میات
پس از سرد شدن بدن او و پیش از غسل دادنش واجب میشود .سوم-
غسل دادن میت .چهارم -اگر تمام ماه و خورشید گرفته وکسی عمداً
نماز آیات را نخوانده ،بنابر احتیاط باید برای قضای آن غسل کند .این
چهار قسم بین مرد و زن مشترک است .پنجم -غسلهای مستحب کاه
به واسطه نذر و عهد و قسم بر انساان واجاب مایشاود .ششدم -غسال
حیض .هفتم -غسل نفااس .هشدتم -غسال استحاضاه .ایان ساه قسام
مختص زنها است؛ با هر یک از این غسالهاا (غیار از غسال جنابات)
برای نماز و سایر چیزهایی کاه طهاارت شارط اسات ،بایاد وضاو هام
گرفت .احتیاط این است که وضو را پیش از غسل بگیرد.
مسأله  .2غسلهای مستحبی بسیار است که در رسالهها ذکر شاده.
اما مؤکدتر از همه ،غسل جمعه است که وقت آن از طلوع صابح جمعاه
تا غروب است .بهتر است نزدیک اهر بهجا آورده شود .اگر تا اهر انجاام
ندهد ،از اهر به قصد آنچه که بر ذمه (عهده) است بهجا آورد.
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چگونگی غسل
کیفیت غسل بر دو قسم اسات :ترتیبای و ارتماسای ،و مکلاف باین
هرکدام که میخواهد بهجا آورد مخیر است؛ اما ترتیبی افضل است .و
آن عبارت است از شستن سر و گردن ،ساپس شساتن طارف راسات و
بعد شستن طرف چپ ،به قصد غسل.
ارتماسی عبارتست از فرو رفتن یکباره در آب به قصاد غسال؛ کاه
عرفاً بگویند یک مرتبه فرو رفت.

شرایط وضو و غسل 39 .............................. ................................

وضو
وضو عبارتست است از شسستن صورت و دو دست و مساح سار و
پای ،به این ترتیب که اوّل صورت را از جایی که موی سر میروید تاا
آخر چانه به حسب درازی صورت و از نظر پهنای صورت به اندازهای
که بین انگشت شست و وساط قارار گیارد ،ساپس دسات راسات را از
آرنج تا سر انگشتان و بعد دست چپ را به همین گونه بشوید.
سپس با دست راست با تری آب وضاو ،قسامت جلاو سار را مساح
کند .بنابر احتیاط از پهنا به اندازه پهنای سه انگشت بسته باشد.
بعد پای راست را با دست راست ،و پای چپ را با دسات چاپ ،باا
همان تری آب وضو ،مسح نماید .از حیاث درازی ،از سار انگشاتان تاا
گودی مچ پا ،و از حیث پهنا به قدر معمول.

شرایط وضو و غسل
شرط وضو و غسل شانزده چیز است :اوّل -مباح باودن آب یعنای
آب ،غصبی نباشد.
دوم -مطلق بودن آن یعنی مضاف نباشد .مضاف به این است کاه
در عااارف آن را آب نگویناااد؛ مثااال آب هندواناااه و خربااازه و آب
آبگوشت وگالب و مانند اینها .صرف گل آلود شدن آب ،هار چناد
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زیاد گل آلود باشد تا وقتی که در عرف آن را آب میگویند ،مضااف
نمیشود.
سوم -پاک بودن آب یعنی نجس نباشد.
چهارم -پاک بودن محل غسل و وضو ،پیش از شروع .پاک بودن
هر عضوی پیش از شروع وضو یا غسل آن عضوکفایت میکند گرچه
پس از شستن عضو سابق باشد .بلکه اگر با شستن خود عضو هام پااک
بشود ،مثل آب کُر و جاری کافی است.
پنجم -مباح بودن مکان غسل و وضو و همچنین محل ریختن آب
غسل و وضو.
ششم -نیّت یعنی نیّت عمل داشتن.
هفتم -قصد قربت یعنی برای خدا بهجا آورد ،پس اگار باه قصاد
ریا و خودنمایی یا به قصد خنک شدن بهجا آورد ،باطل است .بلی اگر
قصد خنکی در ضمن باشد ،عیب ندارد.
هشتم -مباشرت ،یعنی خودش غسل و وضاو را باهجاا آورد .پاس
اگر کسی دیگر اعضای او را به قصد غسل و وضو شست ،باطل اسات
مگر در صورت اضطرار .در این صورت بنابر احتیاط خودش نیاز نیات
کند .اما ریختن آب بر اعضای غسل یاا وضاوگیرنده ،در صاورتی کاه
خودش بشورد ،ضرر ندارد ،گرچه مکروه است و بهتر ترک است.

شرایط وضو و غسل 41 ............................... ................................

نهم -ترتیب بین اعضا به گونهای که ذکر شد؛ در غسل اوّل سار و
گردن و سپس طرف راست و بعاد طارف چاپ .در وضاو اوّل شساتن
صورت و سپس دست راست و بعد دست چپ و مسح سر و مسح پای
راست و چپ .پای چپ را بر راست مقدم نادارد .اگار باه ایان ترتیاب
وضو نگیرد ،باطل است.
دهم -مواالت یعنی پی در پای شساتن .عضاو بعادی را پایش از
خشک شدن عضوهای سابق بشوید.
یازدهم -از باال به پایین شساتن؛ و باه عکاس آن باطال اسات .در
مسح سر و پاها بهتر کشیدن دست از سر انگشتان تا مفصل پا میباشاد،
هر چند برعکس نیز جایز است .دو شرط اخیر مختص وضو اسات .در
غسل فاصله بین شستن اعضا جایز است؛ هر چند زیااد طاول بکشاد تاا
وقتی که حدس1از او سر نزند .هامچناین جاایز اسات از پاایین باه بااال
شستن؛ بلکه هر گونه که بخواهد.
دوازدهم -شرط است هنگام غسل در جایی که مو باشاد ،آب را
به پوست بدن برساند؛ هنگام احتیاط این است که موها شسته شاود .در
وضو اگر صورت از الی مو پیدا نباشد ،شستن ماو کاافی اسات و الزم
 . 1حدث یعنی کاری که غسل را داطل میکند مانند :د،ل.
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نیست آب را به پوست بدن برساند؛ و اگر کم مو باشد ،آب را باید باه
پوست هم برساند .هنگام مسح سر ،مسح پوست آن الزم نیسات ،بلکاه
بر موی جلوی سر هم صحیح است.
سیزدهم -رسیدن آب به تمام اجزای اعضائی کاه بایاد شساته یاا
مسح شود .پس اگر مانعی در بعض اجزا باشد باید برطارف شاود .اگار
بعد معلوم شود چیزی از اجزا خشاک ماناده ،گرچاه باه انادازهی سار
سوزن باشد ،وضو یا غسل باطل است.
چهاردهم -گرچه ضرر نداشتن استفاده آب ،پس اگر ترس ضرر
داشته باشد ،باطل است ،و تکلیف تیمم است.
پانزدهم -وقت داشتن به اندازهی گرفتن وضو یا غسل .پاس اگار
وقت تنگ باشد که به واسطهی وضو یا غسل ،نماز قضا شاود ،وضاو و
غسل باطل است.
شانزدهم -ارفی که با آن وضو میگیرد یا غسل میکند ،غصابی
نباشد و همچنین از طال یا نقره نباشد.

مبطالت وضو و غسل 43 .......................... ................................

مبطالت وضو و غسل
مسأله  .1مابطالت وضاو و غسال هشات چیاز اسات :اوّل -باول.
دوم -غایط .سوم -باد ،در صورتی که از معده و روده خاارج شاود.
چهارم -خوابی که به واسطه آن چشام وگاوش نبیناد و نشانود ،پاس
چرت زدن که چشم میبیند و گوش میشانود ضارر نادارد .پدنجم-
چیزهایی که عقل را از بین میبرد مانناد :بیهوشای ،مساتی و دیاوانگی.
ششم -کاری که بایاد بارای آن غسال کارد مانناد :جنابات و حایض.
هفتم -استحاضه زنان .هشتم -مس (لمس) میت؛ بنا بر احتیااط .پاس
اگر میت را لمس کرد ،بنا بر احتیاط برای نماز وضو بگیرد .بهتر مقادّم
داشتن وضو است بر غسل ،و هر گاه جنب باشد ،با یک غسل نیت هار
دو را بکند .رطوبتی که پایش از اساتبرا ،بیارون میآیاد در حکام باول
است.
استبرا کردن پس از بول و یا بعد از خارج شدن منی واجاب نیسات
ولی مستحب اسات ،و فایادهی آن ایان اسات کاه اگار پاس از اساتبرا
رطوبتی از مخرج بول خارج شود که ندانیم بول است یا منی ،باا یکای
از آبهای پاک1وضو و غسل باطل نمیشود و آن رطوبت نیاز نجاس
 .1رط،دت هایی که ا انسا خارج میش ، ،غیر ا د،ل و منی چند قسم است:
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نیست ولی اگار اساتبرا نکارده باشاد ،وضاو و غسال باطال مایشاود و
رطوبت مزبور نجس است.
مسأله  .2مبطالتی که ذکر شد ،بعضای فقاط موجاب وضاو اسات
ماننااد بااول ،غااایط ،باااد معااده ،خااواب ،مسااتی ،بیهوشاای ،دیااوانگی و
استحاضه قلیله اما بعضای موجاب غسال اسات مانناد جنابات .بعضای
موجب وضو و غسل است مانند حیض و نفاس و استحاضه متوسطه و
کثیره .بنابر احتیاط در این سه مورد وضو را پیش از غسل انجام دهد.

الف) آدی که دعد ا د،ل دیرو میآید ،کمی سفید و چسبنده است و ده آ «وَ ْی» میگ،یند.
ب) آدی را که هنیا دا ی کر

دا همسر دیرو میآید «مَذْی» گ،یند.

پ) آدی را که دعد ا منی دیرو میآید و ده آ «وَذْی» گ،ینید ،وهمیه ایین آبهیا اگیر ر
مجرای ،د،ل یا منی نمانده داشد ،پاک است و وض ،و غسل را داطل نمیکنید .طریهیه اسیببرا
ر ت،ضیح المسائل ذکر شده است.

تیمم 45 ................... ................................ ................................

تیمم
مسأله  .1تیمم بدل (بجای) از وضو یا غسال واجاب مایشاود ،در
صورتی که شرعاً نتواند وضو بگیرد یا غسل کند ،کاه در هفات ماورد
تحقق پیدا میکند:
اوّل -نبودن آب به قدری که بشاود وضاو یاا غسال کارد در ایان
صورت اگر احتمال بدهد که در اطراف ،آب یافت میشاود ،جساتجو
کردن و دنبال آب رفتن واجب است ،مگر هر طرفی که یقین به نبودن
آب داشته باشد.
دوم -به واسطه پیری یا ناتوانی ،یاا تارس از دزد و جاانور و مانناد
اینها یا دسترسی به آب نداشته باشد ،باید تیمم کند.
همچنااین اگاار تهیااه کااردن آب یااا اسااتعمال آن بااه قاادری مشااقت
(سختی) داشته باشد که مردم آن را تحمل نمی کنند.
سوم -اگر از استعمال آب بر جاان خاود بترساد یاا بترساد کاه باه
واسطه استعمال آن مرضی یا عیبای در او پیادا شاود یاا مرضاش طاول
بکشد یا شدت پیدا کند.
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چهارم -هر گاه بترسد که اگر آب را باه مصارف وضاو یاا غسال
برساند ،دچار زحمت میشود و جواز تیمم به این جهت در سه صورت
است:
الف) آن که اگر آب را در وضو یا غسل صرف نماید خودش فعالً
یا بعداً به تشنگ که باعث تلف یا مرضش م شود یا تحمّلاش مشاقّت
زیادى دارد ،مبتال خواهد شد.
ب) آن که بر کسان که حفظشان بر او واجب است ،بترساد کاه از
تشنگ تلف یا بیمار شوند.
پ) آن که بر غیر خود «چه انسان باشد یا حیوان» بترسد و تلاف یاا
بیمارى یا ب تابیشان بر او گاران باشاد ،و در غیار ایان ساه صاورت باا
داشتن آب تیمم جایز نیست.
پنجم -کس که بدن یا لباسش نجس است و کم آب دارد اگر
با آن وضو بگیرد یاا غسال کناد ،باراى آب کشایدن بادن یاا لبااس او
نم ماند ،باید بدن یا لباس را آب بکشد و با تایمم نمااز بخواناد ،ولا
اگر چیزى نداشته باشد که بار آن تایمم کناد ،بایاد آب را باه مصارف
وضو یا غسل برساند و با بدن یا لباس نجس نماز بخواند..

تیمم 47 .................. ................................ ................................

ششم -اگر غیر از آب یا ارف که استعمال آن حرام است آب یا
ارف دیگرى ندارد ،مثالً آب یا ارفش غصب است و غیار از آن آب
و ارف دیگرى ندارد ،باید به جاى وضو و غسل تیمم کند.
هفتم -هرگاه وقت به قدرى تنگ باشد کاه اگار وضاو بگیارد یاا
غسل کند تمام نماز یا مقدارى از آن بعد از وقت خوانده م شود بایاد
تیمم کند.
مسأله  .2تیمم عباارت اسات از زدن دو دسات خاود بار زماین ،و
مالیدن به صورت و پشت دستها ،به ترتیبی که ذکر میشود.
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چگونگی تیمم
مسأله  .1واجب است در تیمم چه بادل از وضاو باشاد ،یاا بادل از
غسل،کف دستها را با هام روی زماین بزناد .دو دسات را باا هام باه
پیشانی و دو طرف آن ،از رستنگاه ماو تاا ابارو و بهتار اسات تاا پاایین
ابروها و باالی بینی بکشد ،پاس از آن کاف دسات چاپ را بار پشات
دست راست؛ از بند دست تا سر انگشتان؛ سپس کف دسات راسات را
بر پشت دست چپ ،بکشد ،و یک دفعه دیگر بزند و پشت دستهاا را
مسح کند.

شرایط تیمم
شرایطی که در وضو و غسل ذکر شد ،اینجا نیز معتبر اسات مانناد:
 -1مباح بودن خاک یا زمین  -2پاک بودن آن و پاک باودن اعضاای
تیمم -3 .مخلوط نبودن به غیر خاک مگر خیلی کم باشد که مستهلک
باشد -4 .ترتیب به گونهای که ذکر شد -5 .مواالت یعنی پشت سر هم
بهجا آوردن -6 .از باال به پایین به ترتیبای کاه ذکار شاد -7 .مباشارت
خود شخص -8 .نبودن مانع در پیشاانی و دساتهاا -9 .نیات و قصاد
قربت .در تیمم جایز است تیمم کردن با خاک و زمینی که پایشتار باا
آن تیمم شده باشد گرچه بدل از غسل.

تیمم 49 ................... ................................ ................................

چیزهایی که تیمم بر آنها صحیح است
جایز است تیمم با هر چیزی که اسم زمین بر آن صادق باشاد ،چاه
خاک باشد یا سنگ یا ریگ .بنا بر احتیااط واجاب چیازی کاه بار آن
تیمم میکند ،باید گَردی داشته باشد یا گرد و غبااری کاه جماع شاده
باشد؛ گرچه با تکان دادن فرش یاا لبااس و مانناد ایانهاا .اگار ایانهاا
ممکن نشد ،با گرد و غبار که جمع نباشد ،تیمم کند بلکه حتی اگار باا
زدن دست گرد جزئی حاصل شاود .اگار آن هام نشاد ،باه گال تایمم
نماید ،اگر خشکانیدن آن ممکن نشود.
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اوقات نمازهای پنجگانه
مسأله  .1وقت نماز اهر و عصر از اوّل اهر است تا غروب آفتاب.
احتیاط آن است که پس از پنهان شدن قرص آفتاب تا بر طارف شادن
سرخی سمت مشرق ،قصد ادا و قضا1نکند بلکه آنچه خادا خواساته قصاد
کند.
وقت نماز مغرب و عشا از اوّل مغرب است تا نصف شب (تقریباً
 11ساعت و  20دقیقه پس از اهر شرعی) اگر به واسطه عذری مانند
خواب و فراموشی و حیض تا نصف شب نخوانده باشد ،میتواند تا صبح
به نیت ادا بخواند اما اگر از روی معصیت تا نصف شب نخواند ،احتیاطاً
بدون نیّت ادا و قضا بهجا آورد.
وقت نماز صبح از اوّل صبح صادق است تا طلوع آفتاب .هر گاه
عمداً مقداری از نماز را پیش از وقت بهجا آورد ،باطل است ولی پس از
وقت ،هر گاه یک رکعت در وقت واقع شود صحیح است هر چند در
صورت عمد معصیت کرده است.

 . 1قصد ا ا یعنی ر وقت خ،اند  .قضا پس ا گذشت وقت است .ما فی الذمه (آنچیه وظیفیه
شخص است) ر حالی که نمی اند ر وقت است یا خارج ا وقت.
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قبله
قبله یعنی طرفی که نماز خواندن به آن سامت واجاب اسات .بارای
کسی که نزدیک کعبه باشد ،خود خاناه خادا اسات و بارای اشاخاص
دور ،جهت آن است ،یعنی سمتی که خانه خدا در آن واقع است.

پوشاندن عورت
مسأله  .1مرد باید در حال نماز عورتین1خاود را بپوشااند اگار چاه
کسی او را نمیبیند .زن باید تمام بدن حتی سر و موی خود را بپوشااند
ولی پوشاندن صورت به مقداری که در وضو شسته می شود و دستها
تا مچ و پاها تا مچ ،الزم نیست .اگار ناامحرم او را مایبیناد ،پوشاانیدن
اینها نیز واجب است.
مسأله  .2واجب است پوشش عورت بلکه مطلق لباس نمازگزار که
از اجزای حرام گوشت نباشد هر چند ساتر نباشد .اگار ماوئی از حارام
گوشت همراه نمازگزار باشد نمااز باطال اسات .لبااس بارای ماردان از
ابریشم خالص و طال باف نباشد ولی برای زنان ضرر ندارد و نیز لبااس
و مکان نمازگزار باید غصبی نباشد.

 . 1و ع،رت یعنی آلت و مخرج مدف،ع.
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نجاسات
نجاساتی که واجب است لباس و بدن نمازگزار از
آنها پاک باشد یازده چیز است:
اوّل و دوم :بول و غایط انسان و هر حیوانی که حارام گوشات و
خون جهنده داشته باشد غیار از پرنادگان .رطوبات مشاکوک پایش از
استبرا یا در حال استبرا در حکم بول اسات ،همچناان کاه در مابطالت
وضو ذکر شد.
سوم :منی انسان و هر حیوانی که دارای خون جهنده باشاد گرچاه
حالل گوشت باشد .رطوبتی که از انسان خارج شود و نداناد کاه منای
است یا یکی از آبهای پاک در حکم منی است در صورتی که استبرا
نکرده باشد.
چهارم :مردار انسان و هر حیوانی که خون جهنده داشته باشد.
پنجم :خون انسان و هر حیوانی که خون جهنده داشته باشد.
ششم و هفتم :سگ و خوک خشکی ،نه دریایی.
هشتم :شاراب و هار مسات کنناده کاه در اصال روان باشاد ،و در
حکم آن است آب انگوری که با آفتاب و هوا جوش بیاید .اما جاوش
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آمده با آتش پااک اسات اگار چاه پایش از بخاار شادن دو ساوم آن،
نوشیدن آن حرام است.
نهم :فقّاع (آبجو) که شراب مخصوصی است کاه از جاو باه عمال
میآید هر چند مست کننده نباشد.
دهم :کافر ،و او کسی است که منکر خدا و یا مشارک باشاد ،نیاز
هر کسی که منکر حکمی ضروری از احکام اساالم باشاد کاه مساتلزم
انکار رسالت باشد .در حکم کافر است اطفال آنها کاه هناوز باه سان
بلوغ نرسیدهاند .بنا بر احتیاط یهود و مسیحی و مجوسی (آتش پرست)
نجس است.
یازدهم :عرق شتر جلّال یعنی نجاستخوار ،اما عرق جنب از حرام،
اقوی عدم نجاست آن است هر چند تا وقتی که رطوبت آن باقی است،
نماز با آن جائز نیست و باطل است.
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مطهرات (پاک کنندهها)
مطهرات که نجاسات مذکور را از بین میبرد ،پانزده چیز است:
اوّل :آب؛ بر سه قسم است:
آب جاری ،آب راکد و آب باران ،و آب راکد بر دو قسم است:
 .1آب کرّ :آبی که اگر آن را در ارفی که سه وجب عارض و ساه
وجب طول و سه وجب عمق داشته باشد بریزند ،ارف را پر مایکناد.
اگر چه احتیاط در سه وجب و نیم است.
 .2آب قلیل :یعنی کمتر از کر .حکم تطهیر در هار یاک از ایان
چهار قسم فرق دارد که ذکرخواهد شد.
دوم :زمین؛ پاک کننده کف پا و ته کفش است در صورتی کاه
بر اثر رفتن روی زمین نجس ،نجس شده باشد .باا راه رفاتن یاا مالیادن
روی زمین پاک ،پس از بر طرف شدن عین نجاست پاک مایشاود .و
خشک بودن زمین شرط است.
سوم :آفتاب؛ پاک کننده هر چیزی است که معموالً نقل و انتقال
نشود ،مثل زمین و در و پنجره و همچنین اجازای زماین مثال خااک و
سنگ ،در صورتی که جزء زمین محساوب شاود .شارط اسات کاه باا
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تابش آفتاب پس از بر طرف شدن عین نجاست خشک شود .پس اگار
به کمک باد یا گرمی هوا خشک شود ،پاک نمیشود.
چهارم :استحاله؛ تغییر ذات نجس به چیز پاک مثل اینکه چوب
نجس با سوختن ذغال شود ،یا سگ در نمکزار نماک شاود ،یاا نطفاه،
حیوان شود و مانند اینها.
پنجم :انقالب؛ تغییر وصف چیز نجس به چیز پاک مثال ایانکاه
شراب سرکه شود.
ششم :انتقال؛ تغییر محل نجس باه طاوری کاه صادق عرفای آن
فرق کند مثل اینکه شپش یاا پشاه خاون آدمای را بمکاد کاه در ایان
صورت خون حیوان محسوب میشود ،نه خون انساان .اماا اگار صادق
عرفی آن فرق نکند ،نجس است مثل خونی که زالو میمکد کاه بااز خاون
آدمی شمرده میشود.
هفتم :اسالم؛ آوردن کافر که پاک کننده کافر و تمامی رطوبات او
است  -هر چند مرتد فطری1باشد علی االقوی.

 . 1مرتد فطری :کسی که ا پدر یا ما ر مسلما مب،لد شیده و خی ،ن نیی اسیال را
قب،ل نم ،ه سپس ا ین خارج گر .
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هشتم :تبعیّت؛ و آن در سه مورد است :اوّل -هر گاه پدر یا مادر یا
جدّ و جدّهی طفلی مسلمان شد ،کودک به تبع آنها پاک میشود.

دوم -ارف شراب یا آب انگوری که با آفتاب یا هوا جوش آماده
باشد و بعد سرکه شود ،آن شراب و آب انگور به واسطهی سرکه شدن
پاک میگردد و ارف آنها نیز به تبع پاک میشود.
سوم -ابزار غسل میت ،از تخته که برای غسل زیر او میگذارند  ،و
پارچه که بر وی می اندازند ،و لباسهایی که او را در آن لباسها غسال
بدهند ،نیز دست غسل دهنده که با پاک شدن میت با غسل ،اینهاا نیاز
پاک میشود .ولی این حکم در لباس غسل دهنده جاری نیست.
نهم :بر طرف شدن؛ عین نجاست از بدن حیاوان و بااطن انساان
مثل دهان و سوراخ بینی و مانند اینها که به محض اینکه عین نجاست
برود ،پاک است.
دهم :غائب شدن؛ مسلمان به این معنی که هار گااه نجاساتی در
لباس یا بدن مسلمانی دیدی و فهمیدی که باه نجاسات آگااه گشات و
سپس از نظر غایب شد و بعاد از آن دیادی آن چیاز را در کااری کاه
شرط آن پاکی است (مثل نماز) استفاده میکند -به طوری که احتماال
بدهی تطهیرکرده باشد -پس آن شیئی پاک است گرچه باه طهاارت و
تطهیر علم پیدا نکنی.
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یازدهم :سنگ و پارچه استنجا یعنی مخارج غاایط را باا سانگ و
کلوخ و پارچه میشود پاک کرد ،با شروطی که ذکر میشود.
دوازدهم :استبرا؛ پاک کننده رطوبت مشکوک به بول یاا منای
است ،که ذکر شد.
سیزدهم :جدا شدن غساله که پاک کننده باقی رطوبتی اسات کاه
در لباس و فرش پس از فشردن آن میماند.
چهاردهم :رفتن خون بهقدر متعارف از محل ذباح حیاوان .پااک
کننده باقیمانده خونی است که در اجزای حیوان میماند به شرط اینکه
حالل گوشت باشد .از خونی که در حیوان حرام گوشت پاس از ذباح
باقی میماند ،بنابر احتیاط باید اجتناب کرد.
پانزدهم :استبرای حیوان نجاستخوار که در اصال حاالل گوشات
باشد ،و آن پاک کننده عرق و بول و فضله اوسات .ماراد از اساتبرا آن
است که مدتی آن را ببندند و از خوردن نجاسات مناع کنناد کاه اسام
نجاستخوارگی عرفاً از آن بر طرف شود.
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پاک کردن نجاسات
مسأله  .1چگونگی پاک کردن نجاساتی کاه گفتاه شاد ،باه ایان
گونه است :اگر چیزی را که نجاس شاده ،در آب کارّ و جااری یاک
مرتبه بشویند پاک میشود .جدا شدن غساله الزم نیست .همچنین است
تطهیر محل بول و غایط.
آب باران در حال باریدن در حکم کر و جاری است و هر قطاره از
آن که به محل متنجس برسد ،پس از زوال عین پااک اسات .هار گااه
بخواهند با آب قلیل پاک کنند ،اگر با بول نجس شده باشد ،دو مرتباه
شستن واجب است و غساله اوّلی نجس میباشد و دومی بنا بار احتیااط
نجس است .اگر چیزی به غیر بول نجس شده باشد ،یک مرتباه کاافی
است و غساله آن نجس است علی االقوی ،مگر در استنجا کاه خواهاد
آمد و این در غیر ااروف اسات .در ااروف نجاس ساه مرتباه شساتن
واجب است .اگر نجاست آن به واسطه لیسیدن یا آب آشامیدن سگ و
خوک با زبان باشد ،خاک مالی نیز الزم است .اگار از قبیال چیزهاایی
است که آب در آن نفوذ میکند ،باید فشاار یاا حرکات داد تاا غسااله
خارج شود.
در پاک کردن محل غایط مخیّر اسات باین شساتن باا آب و پااک
کردن بدن از عین نجاست با هار چیازی کاه پااک و ساخت و محکام
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باشد مانند سنگ و پارچه .باید از چیزهای قابل احترام مثل اوراق قرآن
یا احادیث یا دعا نباشد ،نیز استخوان و سرگین نباشد.
اگر با آب بشوید ،پس از بر طارف شادن عاین ،یاک مرتباه کاافی
است و غساله نیز پاک است مطلقاً.
اگر خواست با غیر آب تطهیر کند ،باید سه مرتبه باشد گرچه به سه
طرف سنگ سه پهلو یا به سه طرف پارچه و مانند آن باشد در صورتی
که به سه مرتبه یا کمتر پاک شود وگرنه بایاد آنقادر بمالاد تاا پااک
شود .ولی شرط این قسم تطهیر آن اسات کاه اطاراف عضاو ،زیااده از
متعارف آلوده نشده و نجاست دیگری از قبیل خون باه آنجاا نرسایده
باشد ،وگرنه باید با آب پاک کنند به طرزی که گفته شد.
مسأله  .2در بول پسر شیرخوار که هنوز غاذا خاور نشاده ،ریخاتن
آب به عضو کفایت میکند به گوناهای کاه آب تماام متانجّس را فارا
بگیرد و غساله آن پاک است ولی از بول دختر شیرخواره اجتناب الزم
است.
مسأله  .3در تطهیر نجاست با آب قلیل واجب است کاه آب را بار
عضو بریزند ،پس اگر عضو نجس را درون آب قلیل کنیاد ،عاالوه بار
اینکه پاک نمیشود ،آب هم نجس میشود ،به خاالف کار و جااری
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که پاک کننده است ،خاواه آب را روی نجاس بریزناد و یاا نجاس را
وارد آب کر و جاری کنند.
مسأله  .4هر چیزی غیر از نجاسات یازده گانه شمرده شاده ،پااک
است ،مگر اینکه علم قطعی حاصل شود که شیئی مرطوب ،با یکی از
آن یازده نجس برخورد کرده است گماان هار چناد اان قاوی باشاد،
کافی نیست.
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ثابت شدن نجاسات
مسأله  .1نجاسات از سه راه ثابت میشود:
اوّل؛ خود انسان یقین کند نجاس اسات و اگرگماان داشاته باشاد
کفایت نمیکند.
دوم؛ خبر دادن ذوالید یعنی کسی کاه آن چیاز در اختیاار او باوده
است مانند همسر ،خادم ،کنیز و امین اموال.
سوم؛ دو نفر مرد عادل بگویند چیزی نجس است و یا از قول یاک
نفر اطمینان حاصل شود که شیئی نجس است.
مسأله  .2خوردن وآشامیدن چیاز نجاس و متانجس حارام اسات و
همچنین است خورانیدن آن به دیگران.
مسأله  .3نجس کردن مسجد حرام است .هرگاه نجاستی در آنجا
دیده شود ،پاک کردن آن فوراً واجب است ،همچناین آیاات قارآن و
اسامی اهلل و نامهای انبیا و ائمه :بنابر احتیاط.
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اذان و اقامه
مسددأله  .1از جملاه چیزهااایی کااه باهجااا آوردن آن پاایش از نماااز
مستحب بسیار میباشد ،اذان و اقاماه اسات .تأکیاد بار اقاماه از اذان بایشتار
است و بهتر ترک نکردن آن است.
مسأله  .2اذان هشت فصل و اقامه نه فصل است به ترتیبی که ذکار
میشود -1 :اهلل اکبر  -2اشهدان ال اال اهلل  -3اشهد انّ محمداً رسول اهلل
 -4حی علی الصل،ا  -5حی علی الفالح  -6حی علای خیار العمال -7
اهلل اکبر  -8ال اله اال اهلل.
این ذکرها باین اذان و اقاماه مشاترک اسات اماا در اذان فصال اوّل
چهار مرتبه ،باقی دو مرتبه ،و در اقامه فصل هشتم یاک مرتباه ،و بااقی
دو مرتبه است .در اقامه بعد از حی علی خیر العمل دو مرتبه بگویند :قد
قامت الصالا.
مسأله  .3فصول اذان و اقامه شرعاً منحصر است به آنچه گفته شاد،
و اشهد انّ علیاً ولی اهلل جزء اذان و اقامه نیسات .پاس باه قصاد ورود و
جزئیت1گفتن آن جایز نیست ،بلی به قصد تیمن و تبرک ضرر ندارد.

 . 1یعنی ده عن،ا ج ء اذا و اقامه وار نشده و واجب نیست ،دلکه روا میداشد.
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مسأله  .4استحباب اذان و اقامه به نماز روزاناه مخاتص اسات و در
غیر آن مشروع نیست و گفتنش بدعت و حرام است.

 ..................................................................... 64ارشاد المؤمنین

مقارنات نماز
یعنی چیزهایی که واجب است در حال نمااز باهجاا آورده شاود؛ و
نماز مرکّب از آنها است ،که بر دو نوع قسم است:

واجبات رکنی و غیر رکنی
واجبات رکنی یعنی چیزهایی که زیادی و کمی آن عمداً وسهواً
نماز را باطل میکند؛ و غیر رکنی آنهاایی اسات کاه زیاادی و کمای
عمدی آن نماز را باطل میکند ،نه سهوی.

واجبات رکنی نماز
مسأله  .1واجبات رکنی پنج است :اوّل نیت ،دوم تکبیرا االحارام،
سوم قیام در حال تکبیرا االحرام و قیام متصل به رکوع ،چهارم رکوع،
پنجم سجود (هر دو سجده یک رکن است).
مسأله  .2نیت عبارت است از قصد عمل داشتن .خطور قلبای الزم
نیست .در نیت قصد قربات معتبار اسات ،پاس قصاد ریاا یاا قصادهای
دیگری که راجع به غیر خدا باشد ،باطل کننده نمااز اسات؛ نیاز معتبار
است نمازی را که میخواند ،تعیین کند مثل اهر و عصار یاا مغارب و
عشا.
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مسأله  .3تکبیرا االحرام عبارت اسات ازگفاتن اهلل اکبار ،باه قصاد
شروع نماز.
مسأله  .4قیام متصل به رکوع عبارت است از ایستادن پیش از رفتن
به رکوع ،چه حمد و سوره خوانده باشد یا نخوانده باشد ،چه در حاال
سکوت از قیام به رکوع برود و چه در حال ذکر و قرائت؛ پاس هماین
قدر که در حال ایستادگی به رکوع برود ،قیام متصل به رکوع به عمال
آمده است.
مسأله  .5رکاوع عباارت اسات از خام شادن باه حادی کاه کاف
دستها او به زانو برسد .بنابر احتیاط گذاشتن تمام کف دستهاا بار زاناو
واجب است .زانو را به عقب بردن مستحب است.
مسأله  .6واجب است در هر رکعتی از نماز پس از قرائات ،رکاوع
بهجا آورد.
مسأله  .7سجود عبارت اسات از خام شادن وگذاشاتن پیشاانی بار
زمین ،به گونهای که عرفاً سجده صادق باشد .رسایدن پیشاانی بار موضاع
سجده به قدربند انگشت کفایت میکند.
مسأله  .8حد پیشانی به حسب طول از رستنگاه موی سار اسات تاا
سر دمااغ ،و باه حساب عارض باین دو گاودی طارف راسات و چاپ
صورت.
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مسأله  .9در سجده گذاشتن هفت موضع بر زمین واجب است :کف
دستها در صورت امکان ،وگرنه پشت دستها؛ دو انگشت بزرگ پاها،
دو زانو و پیشانی؛ گذاشتن پیشانی بر چیزی که سجده بر آن صحیح
است ،واجب میباشد.
مسأله  .10هر چیزی که اسم زمین بر آن صادق باشد و چیزهایی که

از زمین میروید مانند چاوب و بارگ درختاان .،ساجده بار آن صاحیح
است؛ به شرط اینکه پاک باشد؛ خوردنی و یا پوشاکی انسان و معدنی
نباشد؛ بقیه هر چه باشد صحیح اسات حتای بارگ درخات و توتاون و
تنباکو و مانند اینها؛ برتر از همه تربت شریف حضرت ساید الشاهدا7
است.
مسأله  .11در هر رکعتی دو سجده پس از رکوع واجب است .هر
دو سجده با هم رکن است ،پس زیادی و یا کمای یاک ساجده ساهواً
مضر نیست.

واجبات غیر رکنی
مسأله  .1واجبات غیر رکنی نه چیز است:
اوّل :قرائت یعنی خواندن حمد و یک ساوره از قارآن در رکعات
اوّل و دوم.
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ُ ح
هللا و
دوم :تسبیحات اربعه ،و آن عباارت اسات از گفاتن سببحان ه
ُ ح
حالح حم ُد لِل و ال اله ا َّال ُ
هللا اكب ُر در رکعت سوم و چهارم یک مرتبه
هللا و
ه ه
ه ه
علی االقوی؛ و بهتر سه مرتبه است.
سوم :قیام در حال قرائت و تسبیحات و پس از رکوع.
چهارم :ذکر رکوع و سجود ،و آن عبارت است از گفتن سه مرتبه
ُ ح
ُ ح
هللا باشد؛ بهتار
هللا» یا هر ذکر دیگری که به قدر سه سبحان ه
«سبحان ه
ِّ ح
ُ ح
ظيم و هبح حم هده» و در ساجود
است که در رکوع بگوید «سبحان ربي الع ه
ح
بگوید « ُس حبحان ر ِّبي األ حعلي و هبح حم هد هه».
پنجم :تشهد و آن عبارت است از شهادت دادن به یکتاایی خادا و
به رسالت حضرت خاتم انبیا علیه و آله الصالا والسالم -و صالوات بار
ح
َّ
ح
إال ُ
هللا و ححد ُه ال ش هريك
حضرت و آل او ،به این عبارت :اشه ُد ان ال هاله
ُ َّ
ُ ُ ُ ُ َّ ِّ
ُ ح ُ َّ ُ َّ ً ح ُ ُ
آل ُمح َّمبد؛
له واشهد ان محمدا عبده و رسوله اللهم صل علي محمد و ه
در رکعت دوم و چهارم هر نماز و رکعت سوم از نماز مغرب.
َّ ُ ح
بال هحي »،
باد ه
هللا الص ه
ششم :سالم و آن گفتن «السالم عليننا وعلي هعب ه
ُ
َّ ُ ح ُ ح ح ُ
هللا وبركات ُه» در رکعت آخار نمااز ،پاس از
یا «السالم عليكم ورحمة ه
تشهد است.
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هفتم :ترتیب یعنی پس از نیت نماز ،اوّل تکبیرا االحیرا بگویاد و
بعد قرائت حمد و سوره و سپس به رکوع برود ،و ذکر رکوع را بگوید
و بعد سجود برود و ذکر سجده را بگویاد ،و بایساتد .باه هماین شاکل
رکعت دوم را بهجا آورد؛ سپس تشاهد بخواناد و برخیازد و تسابیحات
اربعه بخواند و بعد از آن رکوع و سجود را به گونهای که گفته شد باه
عمل آورد؛ به همین شکل رکعت چهارم را بهجا آورد و تشهد بگوید،
سپس سالم بگوید .با سالم از نماز خارج میشود.
هشتم :مواالت یعنی اجزای نمااز را پشات سار هام باهجاا آورد و
فاصله بین آنها نباشد به طوری که عرفاً از صدق نمازگزار خارج شود.
نهم :طمأنینه در تمام اجزای واجاب نمااز یعنای باا آراماش بادن و
تکان نخوردن آن را بهجاا آورد .پاس اگار چیازی را از نمااز در حاال
تزلزل بدن بگوید ،مثل اینکه در حال شتاب و حرکت ،از راه رسیده و
تکبیرا االحرام بگوید ،یا در حال برخاساتن از رکاوع یاا ساجود ذکار
بگوید ،حتی حرف آخر را ،نماز باطل است.
مسأله  .2واجب است قرائت و سایر اذکار (تسبیحات و ذکر رکوع
و سجود و تشهد و سالم و تکبیرات را به طریق عربی صاحیح بخواناد،
یعنی کلمات و حروف را از مخارج آن ،مثل عرب ادا کند؛ پاس اگار
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کلمات را غلط بخواند یا حروف را از مخاارج ادا ننمایاد ،نمااز باطال
است.

بلند و آهسته خواندن
مسأله  .1بر مرد واجب است حمد و سورهی نماز صبح و مغرب و
عشا حتی حرف آخر آن را بلند بخواناد .زن مایتواناد بلناد یاا آهساته
بخواند در صورتی که نامحرم صدایش را نشنود وگرنه آهسته بخوانند.
در نماز اهر و عصر مطلقاً (مرد و زن) آهسته خوانده شود.
مسأله  .2مالک جهر (بلند خواندن) آشکار شدن جوهر صدا است
و در اخفات (آهسته خواندن) آشکار نشادن آن ،هرچناد در شانیدن و
نشنیدن کسی که پهلوی او باشد ،به عکس باشد.
مسأله  .3در قرائت ،خواندن هر سوره از قرآن جاایز اسات غیار از
چهار سوره سجدهدارکه سجده آنها واجب است ،نیز غیار از ساورههاای
بلند که موجب از دست رفتن وقت باشد.
مسأله  .4سورههای سجدهدار عبارت است از ساوره «الام ساجده»
(سوره  )32و «حم سجده» (سوره  )41و «والانجم» (ساوره  )53و «اقارء
باسم» (سوره .)96

 ...................................................................... 70ارشاد المؤمنین

مسأله  .5در رکعت سوم و چهارم بین خوانادن تسابیحات اربعاه و
سوره حمد تنها مخیّر است ،ولای تسابیحات افضال (بهتار) اسات .اگار
حمد را انتخاب کرد ،باید آهسته بخواند.
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مستحبات نماز
مسأله  )58مستحبات نماز بسیار است اما به چند چیز اکتفا میشود:
اوّل :شش تکبیر پیش از تکبیرا االحرام یا پس از آن که با تکبیرا
االحرام «تکبیرات سبعه افتتاحیه» نامیده شده است.
دوم :در هر رکعت تکبیر گفتن (اهلل اکبر) پیش از رکوع و پاس از
آن و بین دو سجده و بعد از آنها.
سوم :قنوت پس از قرائت در رکعت دوم ،و آن خوانادن دعاهاای
وارده بلکه مطلق دعا و ذکار اسات .در حاال دعاا دساتهاا را جلاوی
صورت به طرف آسمان بلند کردن مستحب است.
چهارم :پس از رکوع پیش از تکبیر در حاال آراماش بادن گفاتن
1
«سمع اهلل لمن حمده».
پنجم :در حال برخاستن در هار رکعتای گفاتن «بحاول اهلل و قوتاه
2
اقوم و اقعد».

. 1خدا صدای کسی که او را سبای
. 2دا ت،ا و قدرت خدا در میخی

کند میشن. ،
و میشن. ،
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ششم :پس از تشهد آخر پیش از سالم واجب گفتن« :السالم علیک
ایها النبی و رحمة اهلل و برکاته».
هفتم :تعقیب یعنی بعد از پایان نماز ،دعا و آیات قرآنی خواندن به
طوری که وارد شده؛ کمترین آنها گفاتن ساه تکبیار و بهتارین آنهاا
تسبیح حضرت زهرا 3است که سی و چهار مرتبه اهلل اکبر ،سای و ساه
مرتبه الحمدهلل و سی وسه مرتبه سبحان اهلل است.
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مبطالت نماز
مسأله  )59مبطالت نماز ده چیز است :اوّل هر چیازی کاه وضاو و
غسل را باطل میکند .دوم :تکفیر یعنی عمداً دست را روی دسات باه
سینه گذاشتن به گونهای که سنّیها بهجا میآورند .سوم :عماداً پشات
به قبله کردن یاا باه طارف راسات یاا چاپ روی آوردن؛ هار چناد باه
صورت تنها باشد .اما سهوا تا وقتی که با تمام بدن به طارف راسات یاا
چپ یا پشت قبله روی نیاورد ،ضارر نادارد .چهدارم :عماداً کلماهای
بگوید که یک حرف یا بیشتر باشد اگر چه معنی نداشته باشد غیار از
ذکر خادا و دعاا و آیاات قارآن ،ولای اگار ساهواً بگویاد نمااز باطال
نمیشود هر چند کالم متعدد باشد ،اما الزم است پاس از نمااز ساجده
سهو بجا آورد .پنجم :قهقهه ،یعنی از لبخند فراتر باشد ،گرچاه ساهواً.
ششم :گریه کردن برای امر دنیا ،در صورتی که باا صادای بلناد باشاد
گرچه غیر اختیاری .درگریه بایآواز ،اتماام نمااز و اعااده آن احتیااط
است اما برای امر آخرت مطلقاا ضارر نادارد .هفدتم :کاار انادک یاا
بسیاری که بر طرف کننده صورت نمااز باشاد مانناد رقاص و باه هاوا
پریدن .هشتم :گفتن آمین بعد از «و ال الضالین» عمداً در حال اختیاار،
اما سهواً یا در حال ضرورت یعنی تقیه ضرر ندارد .نهم :شک در محل
در شمار رکعاات مطلقاا در نمااز دو رکعتای و ساه رکعتای ،یاا در دو
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رکعت اوّل چهار رکعتی .دهم :زیاد یا کم کردن جزئی از نماز عمادا
در غیر رکن و همچنین در ارکان ،هر چند سهوی باشد.
مسأله  .2قطع نماز واجب عمداً بدون ضرورت حرام است.
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شکیات
شک در شرایط نماز است یعنی در مقدمات آن ،یاا در اجازا یعنای
مقارنات ،یا در شمار رکعات.

شک در طهارت
مسأله  .1هر گاه در وضو یا غسل ،و یا تیمم شاک داشاته باشاد ،و
یقین کند که حدثی از او سر زده است باید طهاارت باهجاا آورد .اگار
شک در حدس داشته باشد و یقین به طهارت ،تطهیر الزم نیسات .اگار
یقین به هر دو داشته باشد اما نمیداند کدام مقدّم است وکادام ماؤخر،
باید بنا بگذارد که طهارت ندارد.

شکهایی که اعتبار ندارد
شک در اجزا و شمار رکعات بیست و یک قسم است ،پنج قسم آن
اعتبار ندارد ،یعنی اعتنا به شک نکند و بنا به صحت نماز بگذارد:
اوّل :شک بعد از محل ،پس هر گاه در جزئی از اجزای نماز شک
کرد ،در صورتی که محل آن نگذشته باشد ،بایاد برگاردد آن جازء و
بعد آن را بهجا بیاورد .گذشتن محل ،به این تحقق پیدا میکند که وارد
جزء بعدی شده باشد .اگر محلّ آن گذشته باشد اعتنا نکند ،مثل اینکه
در تکبیرا االحرام شک کند در حاال خوانادن حماد ،یاا در حماد در
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حال خواندن سوره یا در سوره پس از رفتن به رکوع .هامچناین شاک
در آیهای از حمد یا سوره پس از خواندن آیه دیگر.
دوم :شک بعد از وقت ،مثل آنکه پس از مغارب شاک کناد کاه
نماز اهر و عصر را خوانده یا نه ،یا پس از طلوع صبح شاک کناد کاه
نماز مغرب و عشا را خوانده یا نه ،یا پس از طلوع آفتاب شک در نماز
صبح بکند.
سوم :شک بعد از سالم ،مثل اینکه پس از سالم صبح یاا اهار یاا
مغرب شک کند که دو رکعت خوانده یا کمتر یا زیادتر؛ ولی در ایان
صورت باید یاک طارف ،نسابت باه نماازی کاه در آن شاک کارده،
صحیح باشد مثل اینکه در نماز صبح شک بین یک و دو یاا دو و ساه
کند .و در نماز مغرب بین دو و سه یا سه و چهار.
اگر دو طرف شک باطل باشد ،مثل اینکه در صبح بین یک وسه و
در مغرب بین دو و چهار و در اهر و عصر ماثالً باین ساه و پانج شاک
کند ،شک اعتبار دارد و باید نمازش را دوباره بخواند.
چهارم :شک کثیر الشک ،یعنی کسی که عرفاً در نماز زیاد شک
میکند ،چه در اجزای نماز باشد یا در شمار رکعات ،پس باید به شک
اعتنا نکند و بنا را بر صحت گذارد.
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پنجم :شک هر یک از امام و ماموم با حفظ دیگری ،پس هرگاه
یکی از آنها شک کند و دیگری ملتفت باشد ،بنا به یقین دیگری
گذارد .آنکه یقین دارد ،اگر امام باشد ،به یقین خود عمل میکند ،و
ماموم از او پیروی میکند ،اما اگر ماموم باشد ،امام را به طریقی که نماز
او بههم نخورد آگاه میکند ،مثل اینکه سه سبحان اهلل به قصد قربت
میگوید  ،عالمت اینکه سه رکعت اوّل یا سوم اهر و عصر است ،یا
تشهد به قصد قربت میخواند عالمت اینکه رکعت دوم یا چهارم یا سوم
مغرب است.

شکهایی که نماز را باطل میکند
مسأله  .1شکهایی که در هر صورت نماز را باطل میکند هشت
قسم است:
اوّل :شک در نماز دو رکعتی در نماز واجب ،مثل نماز صبح و نماز
اهر و عصر و عشای مسافر.
دوم :شک در نماز سه رکعتی مثل نماز مغرب.

سوم :شک در نماز چهار رکعتی ،در صورتی که پای یک در میان
باشد.
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چهارم :در صورتی که پاای دو در میاان باشاد ،پایش از پایاان دو
سجده اما پس از پایان ،در بعض صاورتهاای آن صاحیح اسات :کاه
خواهیم گفت.
پنجم :شک بین دو و پنج مطلقاً ،چه پیش از دو سجده باشد و چه
پس از آن.
ششم :شک بین سه و شش در هر حال.
هفتم :شک بین چهار و شش ،در هر صورت که باشد.
هشتم :شک در شمار رکعات که اصالً نداند چند رکعت خوانده.
مسأله  .4شکهایی که صحیح است ،هشت قسم است :اوّل شک
بین دو و سه پس از پایان دو سجده ،یعنی بعد از تمام شدن ذکر سجده
دوم علی االقوی ،هر چند سر از سجده بلند نکرده باشد؛ پس بناا را بار
سه میگذارد و یک رکعت دیگر میخواند و نمااز را تماام مایکناد؛ و
یک رکعت نماز احتیاط ایستاده بهجا میآورد.
دوم :شک بین دو و چهار بعد از پایان دو سجده ،که بنا را بر چهار
میگذارد و نماز را تمام میکند و پس از نماز دو رکعت نمااز احتیااط
ایستاده بهجا میآورد.
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سوم :شک بین دو و سه و چهار بعد از پایان دو سجده ،که بنا را بر
چهار میگذارد و نماز را تمام میکند و سپس دو رکعت نماز احتیااط
ایستاده و دو رکعت نشساته باهجاا مایآورد؛ مقادّم داشاتن دو رکعات
ایستاده احتیاط است.
چهارم :شک بین سه و چهار در هر حاال کاه باشاد نمااز صاحیح
است .بنا را بر چهار میگذارد و نماز را تمام میکند ،سپس دو رکعت
نماز احتیاط نشسته بهجا میآورد.
پنجم :شک بین چهار و پنج ،و این در دو حال صحیح است :یکی
در حال قیام؛ در این صورت باید بنشیند ،پس شک او بر مایگاردد باه
سه و چهار و عمل سه و چهار را بهجا میآورد و نماز را تمام میکناد،
سپس دو رکعت نماز نشسته بهجا میآورد ،نیز دو سجده سهو برای باه
هم زدن قیام بهجا میآورد؛ دیگری پس از پایان دو سجده ،که نماز را
تمام میکناد و دو ساجده ساهو دیه جهات شاک چهاار و پانج باهجاا
میآورد اما در غیر از این دو حال باطل است.
ششم :شک بین سه و چهار و پنج در حال قیام ،مینشیند ،شاک او
به دو و سه و چهار بر میگردد ،پس عمل دو و سه و چهار را که ذکار
شد ،بهجا میآورد و دو سجده سهو برای بههم زدن قیام بهجا میآورد.
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هفتم :شک بین ساه و پانج در حاال قیاام ماینشایند ،شاک او بار
میگردد به دو و چهار ،عمل دو و چهار را بهجا میآورد؛ و دو سجده
سهو برای بههم زدن قیام بهجا میآورد.
هشتم :شک بین پنج و شش در حال قیام ،ماینشایند ،شاک او بار
میگردد به چهار و پنج پس از پایان دو سجده پس عمل چهاار و پانج
را بعد از سجدهها بهجا میآورد ،عالوه دو ساجده ساهو بارای زیاادی
قیام بهجا میآورد .اگر تسبیحات و قرائتی خوانده ،دو سجده ساهو نیاز
بهجا میآورد بنا بر احتیاط؛ اگر چه الزم نیست.
مسأله  .2کلیه اقسام شک که ذکر شد چاه شاکهاایی کاه باطال
است که باید نماز را بههم بزند و از سر بخواناد و چاه شاکهاایی کاه
اعتبار ندارد و چه آنها که صحیح است و عمل شک را باید باهجاا آورد،
در صورتی این احکام را دارند که شک مستقر بماند ،یعنی باه محاض
شاک کااردن جااایز نیساات حکاام آن را عمال کنااد نمایااد ،بلکااه بایااد
مقداری فکر کند .هرگاه یقین یا ان به یک طرف پیدا کرد ،به یقین و
ان خود عمل کند؛ اما اگر در شک باقی ماناد ،باه دساتورات ماذکور
عمل نماید.
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نماز احتیاط
مسأله  .1کیفیت نماز احتیاط این است که پس از سالم نماز بادون
فاصله ،نیت میکند و تکبیرا االحرام میگوید و حمد میخواند بادون
سوره ،و باید حمد را آهسته بخواند و بقیه ذکرها را مثل سایر نمازها به
عمل آورد و سالم دهد و نمااز را تماامکناد؛ هامچناین هار گااه نمااز
احتیاط دیگری باید بخواند مثل ماواردی کاه دو رکعات ایساتاده و دو
رکعت نشسته الزم میشد.
مسأله  .2هر چیزی که در اصال نمااز شارط شاد در نمااز احتیااط
شرط است و فرقی با سایر نمازها ندارد .عالوه شرط است که باه نمااز
اصلی متصل باشد و بین آنها فاصله زیاد یا سایر کارهایی کاه نمااز را
بههم میزند مانند پشت به قبله کردن بهجا نیاورد؛ و خالصاه باین نمااز
اصلی و نماز احتیاط حکم وسط نماز را دارد؛ پس هر گااه باین آن دو
منافی به عمل آید ،نماز را باید دوباره بخواند.
مسأله  .3در شکهای صحیح جایز نیست نماز را قطع کند و از سر
بگیرد بلکه واجب است به وایفه شک عمل کند ،و چناانچاه نمااز را
بشکند ،معصیت کرده ،پس اگر پیش از انجام کاری که نمااز را باطال
میکند مانند پشت به قبله کردن نماز را از سر بگیرد ،نمااز دوماش نیاز
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باطل است .اگر پس از منافی1نماز را اعاده کند ،نمااز دوماش صاحیح
است.

 . 1کارهایی که نما را دههم می ند.
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سهویات نماز
مسأله  .1سهو در مقدمات نماز است ،یا در مقارنات (اجزای نماز)؛
و آن بر سه قسم است:
اوّل :سهوی که نمازها باطل است مطلقاً ،مانند سهو در طهاارت از
حدس یعنی در وضو و غسل و تیمم مثل اینکه غفلتاً یا به اعتقاد اینکه
پاک است ،مشغول نماز شد و در وسط نماز یا پاس از آن ملتفات شاد
که وضو یا غسل یا تیمم نداشته ،پس باید نماز را از سر بخواند.
دوم :سهوی که نمازها صحیح است مطلقاً ،مانناد ساهو در اجازای
غیر رکنی که جزئی را سهواً زیاد یا کام کناد کاه در بعضای از آنهاا
سجدهی سهو واجب است.
سوم :سهوهایی که بعضی صورتهای آن صحیح اسات و بعضای
باطل و آن شش قسم است:
الف) سهو در طهارت از خبث ،یعنی با بدن یاا لبااس نجاس ساهواً
نماز بخواند.
پس اگر پیش از نماز ملتفت نجاست شد و بعد فراموش کرد ،نمااز
باطل است و باید نماز را اعاده ،و اگر وقت گذشته ،قضا کند .اگر پس
از نماز ملتفت شود ،نماز صحیح است و محتاج دوباره خواندن نیسات؛
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هر چند وقت باقی باشد .اگر در وسط نمااز ملتفات شاود ،اگار ممکان
است در همان حال بدون منافی1لباس را بکند ،یا عاوض کناد ،یاا بادن
را تطهیر نماید ،نماز او صاحیح اسات .اگار ممکان نیسات ،در وساعت
وقت نماز باطل است ،و باید قطع کند و تطهیار نمایاد و نمااز را اعااده
کند .اگر وقت تنگ باشد ،نماز صحیح است و قضا ندارد.
ب) سهو در وقت مثل اینکه وقت نماز داخل نشده ،به اعتقاد ایان
که داخل شده مشغول نماز شاد؛ پاس اگار پاس از نمااز ملتفات شاود
مقداری از نماز در وقت واقع شده؛ صحیح است وگرنه باطل است.
پ) سهو در قبله ،پس اگر معلوم شود به کلی پشت باه قبلاه یاا باه
طرف راست یا چب بوده ،نماز باطل است ،چه در وساط نمااز ملتفات
شود و چه بعد از آن .اگر بین قبله و راست یا چب بوده ،نمااز صاحیح
است؛ ولی هر گاه در وسط نماز متوجه شود ،باید از همانجا رو به قبله
شود.
ت) سهو در مکان مثل اینکه سهواً در مکان غصبی نمااز خواناده،
پس اگر بعد از نماز ملتفت بشود ،صحیح است .اگار در وساط متوجاه
شود ،چنانچه ممکن است بدون منافی خود را باه مکاان مبااح برسااند،

 . 1انجا کاری که نما را داطل کند.
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صحیح است و گرنه باطل است .همچنین است حکم اگر جای پیشاانی
نمازگزار از جای سر انگشتان پای او بیش از چهار انگشت بسته ،پسات
یا بلند باشد.
ت) سااهو در لباااس مثاال ایاانکااه سااهواً در لباااس از اجاازای حاارام
گوشت نماز بخواند؛ پس اگر بعد از نماز متوجه شود ،صحیح است؛ و
اگر در اثنا ملتفت شود ،چنانچه کنادن و عاوض کاردن ممکان اسات،
صحیح است وگرنه باطل اسات در وساعت وقات ،و صاحیح اسات در
تنگی وقت؛ همچنین است حکم لباس ابریشم یا طال باف برای مردان.
ج) سهو در ارکان نماز ،مثل اینکه سهواً رکنی را کم یا زیاد کند،
پس با زیاد شدن آن نماز باطل است مطلقااً .در کام شادن هار گااه در
رکن دیگری داخل نشده ملتفت شاد ،برگاردد آن رکان و بعاد آن را
بهجا آورد؛ اما هر گاه در رکن بعدی داخل شده ،نماز باطل است.
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سجده سهو
مسأله  .1سجده سهو در هفت جا واجب میشود:
اوّل :کالم بیجا یعنی سهواً در وسط نمااز حارف بزناد باه اعتقااد
اینکه از نماز خارج شده یا از نماز غافل باشد.
دوم :سالم بیجا یعنی در غیر مورد سالم ،سهواً سالم نماز را بگوید
مثل اینکه در رکعات دوم مغارب یاا نمازهاای چهاار رکعتای پاس از
تشهد سهواً سالم داد؛ پس در صورتی که منافی نماز باه عمال نیاماده،
برخیزد و نماز را تمام کند و بعد دو سجده سهو بهجا آورد.
سوم :تشهد فراموش شده در صورتی که ملتفت نشاد و در رکاوع
رکعت بعد وارد شد؛ دو سجده سهو بر او واجب است .اما اگر پیش از
رکوع متوجه شد ،باید برگاردد و تشاهد را بخواناد و دو ساجده ساهو
برای قیام بیجا بهجا آورد.
چهارم :یک سجده فراموش شده در صورتی کاه مشاغول رکاوع
شده باشد؛ اما دو سجده چون رکن است ،مبطل نماز است.
پنجم :شک چهار و پنج همچنان که ذکر شد.
ششم :قیام (ایستادن) بیجا.
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هفتم :قعود (نشستن) بیجا .در غیر این هفت مورد ،مثل زیادی یاا
کمی در اجزا ،در غیر آنچه ذکر شد ،اقوی عدم وجوب سجده ساهو
است؛ بلی اگر احتیاطاً برای هر زیادی و کمی سجده سهو بهجاا آورد،
بهتر است.
مسأله  .2چگونگی سجده سهو :پس از نماز قصد دو ساجده ساهو
میکند برای زیادی یا کمی که در نمااز باه عمال آورده و باه ساجده
میرود و تکبیر ندارد .در سجده میگوید :بسم اهلل و باهلل السالم علیک
ایها النبی و رحمة اهلل و برکاته ،یا بسم اهلل و باهلل و صلی اهلل علی محماد
و آل محمد ،یا بسم اهلل و باهلل اللهام صال علای محماد و آل محماد ،و
مینشیند و دوباره به سجده میرود ،و یکی از این ذکرها را میگوید و
مینشیند و تشهد میخواند مثل تشهد نماز و یک سالم میدهد (السالم
علینا ...یا السالم علیکم.)...
مسأله  .3در بعضی از اجزای فراموش شده ،عالوه بر ساجده ساهو
قضای آن نیز واجب است؛ مثل تشهد و یک ساجده .در ایان صاورت
اوّل قضای آن جزء را پس از نماز بهجا میآورد و بعد ساجده ساهو را
حتی سجده سهوهایی را که برای غیر از این جزء میآورد گرچه پیش
از این جزء سهو شده باشد.
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مسأله  .4هرگاه نماز احتیاط و ساجده ساهو هار دو واجاب باشاد،
نماز احتیاط را مقدّم میدارد و همچنین قضای جزء را.
مسأله  .5سجده سهو واجاب فاوری اسات کاه بایاد پاس از نمااز
بالفاصله بهجا آورد ،بلی هار گااه فراماوش کارد صاحیح اسات باهجاا
آوردن آن هر وقت که به خاطرش آید ،همچنین است یاک ساجده و
تشهد فراموش شده اگر چه احتیاط مستحب است پس از قضای سجده
و تشهد ،نماز را بخواند ،به خالف نماز احتیاط که اگر فراموش کرد و
منافی به عمل آمد ،باید نماز را دوباره بخواند.
مسأله  .6در سجده سهو و قضای جازء مثال نمااز احتیااط ،جمیاع
شرایطی که در نماز ذکر شد شرط است :پاک بودن بدن و لباس و قبله
و پوشاندن عورت و مباح بودن مکان و لباس و سایر چیزهاایی کاه در
نماز گفته شد.
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کیفیت و احکام سایر نمازها
نماز قضا
مسأله  .1قضای نمازهایی که فوت شده به هر ترتیبی که از دسات
رفته واجب است ،در صورتی که ترتیب آن را بداند ،به گونهای باهجاا
آورد که ترتیب حاصل شود .اگر نداند ،ترتیب ساقط است.

مسأله  .2قضای نمازهایی که از پدر فوت شده ،بر پسر بزرگ
واجب است ،در صورتی که عمداً و از روی تقصیر نباشد.
نماز آیات
مسأله  .1نماز آیات در موقع ماه و خورشید گرفتگی و زمین لرزه،
و وزیدن بادهای ترساننده واجب میشود.
چگونگی آن به این طریق است که در هر رکعتی پاس از خوانادن
حمد یک قسمت از پنج قسمت یک ساوره را مایخواناد و باه رکاوع
میرود ،همینطور تا پنج رکوع تمام شود .بهتر اسات کاه پایش از هار
رکوع یک حمد و سوره تمام بخواند.
مسأله  .2احکام نماز آیات از هر جهات از مقادمات و مقارناات و
شکیات و سهویات مثل نماز روزانه است ولای در رکاوعهاای آن هار
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گاه شک کرد ،اگر محل آن نگذشته باشد ،بنا را بر اقال مایگاذارد و
نمازش صحیح است.
مسأله  .3وقت نماز آیات در ماه و آفتاب گرفتگای از اوّل گارفتن
قرص خورشید است تا باز شدن آن بنا بر اصحّ؛ ولی بهتر است پاس از
شروع به باز شادن قصاد ادا و قضاا نکناد؛ در غیار ایانهاا (کساوف و
خسوف) وقت نماز تا آخر عمر است.
مسأله  .4قضای نماز آیات نیز بر هر کسی که در وقات آن باهجاا
نیاورده واجب است در صورتی که تمام قرص خورشید و ماه گرفته یا
در حین گرفتن ملتفت شده و عمداً تارک کارده باشاد اماا اگار بعاض
قرص گرفته و شخص در آن هنگام متوجه نشاده و بعاد متوجاه شاود،
قضا بر او واجب نیست.

نمازهای نافله
مسأله  .1نافلههای روزانه سی و چهار رکعت است ،هشت رکعات
نافله اهر است پیش از نماز اهر و وقت آن تا ماوقعی اسات کاه ساایه
شاخص (که بعد از اهر پیدا میشود) به اندازه دو هفتم آن شود ،ماثالً
اگر درازی شاخص هفت وجب باشد ،هر وقت مقادار ساایه آن باه دو
وجب رسید ،آخر وقت نافله اهر است ،نیز هشت رکعات نافلاه عصار
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است پیش از نماز عصر و وقت آن تا موقعی است که سایه شاخص باه
اندازهی چهار هفتم آن برسد.
چنانکه چهار رکعت نافله مغرب است پس از نماز مغرب ،و وقات
آن تا زائل شدن سرخی طرف مغارب اسات .و دو رکعات نشساته کاه
یک رکعت محسوب میشود ،نافله عشا است .بعد از نماز عشا و وقات
آن تا آخر وقت نماز عشاا اسات ،نیاز هشات رکعات نافلاه شاب و دو
رکعت نافله شفع و یک رکعت نافله وتر؛ وقت ایانهاا پاس از نصاف
شب است تا طلوع صبح صادق و دو رکعت نافلاه صابح پایش از نمااز
صبح ،و وقت آن پس از نافله شفع و وتر است؛ و وقت که خوانده شود
تا ااهر شدن سرخی به طرف مشرق.
مسأله  .2نوافل مذکور هر دو رکعت باه یاک ساالم بایاد خواناده
شود ،غیر از نماز وتر .آنچه شرط و واجب است در نماز واجب غیر از
سوره و قبله و قیام و طمأنینة ،در نافلهها نیز شرط میباشد ،پاس :جاایز
است نوافل را بدون سوره و در حال راه رفاتن گرچاه از قبلاه منحارف
شود بهجا آورد .تأکید در بهجا آوردن آنها بسایار اسات و ثاواب بای
شمار دارد.
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روزه
مسددأله  .1حقیقاات روزه عبااارت اساات از خااودداری کااردن از
مفطراتی که ذکر میشود.
مسأله  .2روزه واجب است یا مستحب .روزه مستحبی بسیار اسات
و روزه واجب بر هشت قسم است:
اوّل روزه ماه مبارک رمضان.
دوم قضای آن در صورت فوت.

سوم روزه کفارات که بعضی از آنها ذکر میشود.
چهارم روزه بدل قربانی در حج تمتع.
پنجم روزهای که با عهد و نذر و قسم واجب شود.
ششم روزه که با اجاره از طرف غیر واجب شود.
هفتم روزه روز سوم اعتکاف.
هشتم روزه که از پدر فوت شده ،بر پسر واجب است.
مسأله  .3شرایط روزه واجاب هفات چیاز اسات :اوّل نیات دوم
قصد قربت سوم مسافر نبودن به مقدار سفر شرعی .روزه مسافر صحیح
نیست ،مگر در بدل از قربانی حج .چهارم قابلیت زمان یعنی روز عیاد
فطر و عید قربان که روزه در آنهاا حارام اسات نباشاد .هامچناین مااه
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رمضان برای روزه غیر رمضان صحیح نیست .نیز روزههایی کاه پای در
پی باشد ،وسط آن باید به عید فطر و قربان و رمضان بر نخورد .پدنجم
پاک بودن زن در تمام روز از حایض و نفااس .پاس اگار در جزئای از
روز گرچه در جزء آخر آن حایض یاا نفساا شاود ،روزه باطال اسات.
ششم سالم بودن در تمام روز از بیهوشای کاه بار حاواس چیاره باشاد.
هفتم نداشتن ترس ضرر برای خود از جهت بیمااری یاا مشاقت فاوق
العاده؛ وگرنه روزه صحیح نیست.
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مفطرات روزه
مسأله .1اوّل :خوردن ،دوم :آشامیدن ،سدوم :جمااع (آمیازش)

کردن ،چهارم :دروغ بر خدا و رساول و ائماه :گفاتن ،و احاوط بلکاه
اقوی الحاق حضرت فاطمه زهرا 3به ایشان است 1.اما در صورتی که از
روی علم و عمد باشد؛ پس اگر دروغ باودن را نداناد یاا غفلتااً نسابت
دهد ،باطل نیست .پنجم :باقی ماندن بر جنابت عماداً تاا طلاوع صابح.
همچنین باقی ماندن بر حایض و نفااس و استحاضاه .ششدم :ارتمااس،
یعنی سر زیر آب کردن .هفتم :رساندن دود یا غبار غلیظ به حلاق هار
گاه بر اثر برخورد با آب دهان تبدیل به گل شود .حدّ حلق مخرج خاء
است .هشتم :قیّ کردن ،نهم :استمنا ،دهم :اماله کاردن باه ماایع ،اماا
اماله کردن به جامد ،ضرر ندارد و بلکه مکروه است.
مسأله  .2مفطر بودن مذکورات در صورتی است که از روی عماد
باشد .اما سهواً هیچ کدام مفطر نیست.
مسأله  .3مفطرات مذکور ،بعضی موجب قضای تنها میشود بدون
کفاره؛ مثل ارتماس و سر زیر آب فرو بردن و قی کاردن ،در صاورتی
که چیزی به حلق برنگردد یا بی اختیار برگردد .اگار باا اختیاار و عماد
 . 1این فب،ا احبیاطی است.
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برگرداند ،کفاره نیز واجب است .همچنین است افطارکردن در اوّل یاا
در آخر وقت به اعتقاد شب باودن ،و بعاد معلاوم شاود کاه روز باوده.
هرگاه از روی عمد و اختیار و با اعتقاد به روز بودن باشد ،قضا و کفاره
هر دو واجب است.
مسأله  .4در هر مفطری که ذاتاً حرام باشد بنا بر احتیااط عاالوه بار
قضا ،کفاره جمع واجب میشود؛ مثل استمنا یاا زناا کاردن ،یاا شاراب
خوردن .همچنین است جماع در حال حیض و نفاس ،بنا بر احتیاط.
مسأله  .5ثباوت کفااره در افطاار کاردن ،مخاتص اسات باه روزه
رمضان و نذر معیّن مطلقاً ،چه پیش از اهر و چه بعد از اهر ،و قضاای
رمضان در صورتی که بعد از اهر افطار کند ،یا وقت آن تناگ باشاد،
یعنی تا رمضان آینده وقتی برای روزه بااقی نباشاد .اگار پایش از اهار
افطار کند یا وقت آن وسیع باشد کفّاره الزم نیست ،و در غیر ایان ساه
مورد کفاره واجب نمیشود هر چند بعد از اهر افطارکند.
مسأله  .6وقات روزه از اوّل طلاوع صابح صاادق اسات تاا مغارب
شرعی.
مسأله  .7صبح صادق به پهن شدن سفیدی در افق طرف مشرق شاناخته
میشود .مغرب شرعی به بر طرف شدن سرخی مشرق از باالی سر.
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راه ثابت شدن ماه
شروع و پایاان مااه رمضاان و آغااز مااه شاوال باه پانج چیاز ثابات
میشود :اوّل دیدن هالل به چشم خاود .دوم شاهادت دو نفار عاادل.
سوم حکم حاکم شرع جامع الشرایط گرچه غیر اعلم و مرجع شخص
نباشد .چهارم خبر مفید علم یا ان قریب به علم که مشهور شاود مااه
دیده شد .پنجم گذشتن سی روز از اوّل ماه پیش ،در صورتی که اوّل
آن به یکی از این چهار چیز ثابت شده باشد.
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قضای روزه
قضای رمضان واجب است بر هر کسی که روزه رمضان از او فوت
شده ،چه با تقصیر باشد یا بی تقصایر ،مثال بیماار و مساافر و حاایض و
نفسا ،و کسی که تمام روز را خواب مانده باشد ،در صورتی که بادون
نیت روزه خوابیده باشد.

کفاره
مسأله  .1کفاره افطاار کاردن روزه مااه رمضاان یکای از ساه چیاز
است:
اوّل :یک نفر بنده آزادکردن.
دوم :دو ماه پی در پی روزه گرفتن.
سوم :شصت نفر فقیر را طعام دادن .در صورتی که یکی از ایانهاا
غیر مقدور باشد دیگری معیّن است .در افطار به حارام هار ساه واجاب
میشود.
مسأله  .2در روزه دو ماه پی در پی جایز است یک ماه و یک روز
آن را پشت سر هم بگیرد و بقیه را پراکنده.
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زکات فطره
مسأله  .1از توابع روزه ماه رمضان و شرط قبولی آن زکاات فطاره
است .و آن بر مکلف واجب میشود به شرط غنی باودن .یعنای کسای
که مخارج یک سال خود وکساانی را کاه ناان خاور او هساتند داشاته
باشد .بالفعل یا بالقوه و مقصود از بالقوه؛ یعنی کسبی داشته باشد که باه
واسطه آن روز به روز مخارج روزانهاش برسد.
مسددأله  .2وقاات وجااوب فطااره از اوّل غااروب آفتاااب شااب عیااد
فطر(که اوّل ماه شوال است) تا اهر روز عید میباشد ،پاس کسای کاه
نماز عید نخواند ،میتواند تا اهر روز عید تأخیر بیاندازد .کسی کاه در
نماز عید حاضر شود ،باید پیش از نماز فطره را بدهاد .احتیااط واجاب
است فطره را پس از طلوع فجر کنار بگذارد.
مسأله  .3زکات فطره واجب میشود بر هرکسی برای خاود و هار
کسی که در شب عید جزء عیال او باشد ،گرچه واجب النفقه نباشد ،به
شرط اینکه پیش از غروب آفتااب در خاناه او باشاد گرچاه کاودک
خردسال و نوزاد.
مسأله  .4جنس فطره باید از خوراک غالب انسان باشد از گنادم و
جو و خرما وکشمش و مانند اینها .جایز است قیمت آن را بدهد.
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مسأله  .5مقدار فطره تقریباً سه کیلاوگرم اسات از هار جنسای کاه
بدهد.
1

مسأله  .6مستحق فطره هر کسی است که فطره بر او واجاب نباشاد
ولی باید سید هاشمی نباشد در صورتی که فطاره دهناده غیار هاشامی
باشد .اما فطره هاشمی به هاشمی در صورت استحقاق میرسد.

 .1دعنی کسی که مخارج دک سال خ ،و خان،ا هان را ندار و کسی هم ندار کیه خرجیی او
را ددهد.
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خمس
مسأله  .1خمس عبارت اسات از دادن پانج یاک ماال در یکای از
هفت چیزی که ذکر میشود.
مسأله  .2خمس به هفت چیز تعلق میگیرد:
اوّل غنیمت یعنی مالی که از جهاد به دست میآید.
دوم معدنهایی که از زیر زمین بیرون آورد میشود ،مثال عقیاق و
فیروزه و مانند اینها ،حتی گوگرد و نمک.
سوم گنجی که کسی پیدا کند.
چهارم غوص یعنی چیزهایی که از دریا با فرو رفتن در آن بیارون
میآورند ،مثل مروارید و مرجان.
پنجم زمینی که کافر ذمی از مسلمانان بخرد.
ششم مال حالل مخلوط به حرام.
هفتم منافع کسب از تجارت و صناعت و زراعت.
چون پنج قسم اوّل به اغلب مردم تعلق نمایگیارد و مخصاوص باه
اشخاص خاصی است ،از شرایط و احکام آنهاا صارف نظار ،و اکتفاا
میشود به دو قسم اخیرکه به نوع مردم تعلق میگیرد.
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مسأله  .3در مال مخلوط باه حارام شارط اسات کاه صااحب آن و
مقدار حرام مجهول باشد .وگرنه همان مقدار معلوم (کمتر از خمس یاا
بیشتر) را باید به صاحبش برگرداند.
مسأله  .4در صورت وجود شرط مذکور ،هماین کاه خماس ماال
داده شد ،تصرف در آن مال جایز است ،اما پیش از آن جایز نیست.
مسأله  .5در منافع کسب زیادی از مخارج یک سال خاود و عیاال
او شرط است .در مخارج ،میانه روی به حسب حال شخص معتبر است.
مسأله  .6مراد از سال اعم از سال قمری و شمسی است.
مسأله  .7در صورتی که کسبهای متعددّ داشته باشد ،مثل زراعت
و تجارت و نجاری ،جایز اسات بارای تماام یاک ساال قارار دهاد ،ناه
سالهای جداگانه برای هر یک.
مسأله  .8حیوانات که از منافع آنها سود میبارد مثال کرایاه دادن
اسب و قاطر و االغ و شیر گاو وگوسفند ،یا نتایج هر یاک از آنهاا ،و
از رشد درختهای غیر مثمار و درخاتهاایی کاه از میاوه آنهاا نفاع
میبرد ،هر مقدار که زیاده از مخارج عادی سال خود و عیاالش باشاد،
جزو کسب است و خمس آنها را باید بدهد .همچنین خانه و اماالک
و مستغالتی که زیادی از مؤنه (خرجی) باشند.
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مصرف خمس
مسأله  .1خمس دو نصف میشود :نصف آن سهم فقارای ساادات
است یعنی کسانی که از طرف پدر نسب آنها منتهی میشود به هاشم،
جد حضرت پیغمبر 9گرچه از اوالد حضرت نباشند .مراد از فقر هماان
است که در زکات فطره گذشت ،و نصف آن سهم امام 7است کاه در
این زمان باید به نمایندگان حضرت یعنی مجتهاد جاامع الشارایط داده
شود .نصف اوّل را جایز است خود فرد به فقرای سادات بدهد.
مسأله  .2در خمس مثال ساایر عباادات شارط اسات نیات و قصاد
قربت؛ پس بدون نیت یا به قصد غیر قربت صحیح نیست و ذمه او باری
1
نمیشود.
مسأله  .3جایز است به هر سید فقیری آ ن قدر خمس بدهند که
غنی بشود ،یعنی به اند ازه مخارج یک ساال خاود و عیاال واجاب
النفقهاش ،اما زیادتر جایز نیست مالک در سال از هنگام دادن خماس
است.
مسأله  .4به اشخاصی که واجب النفقه خمس دهنده باشند ،خمس
دادن جایز نیست مثل پدر و مادر و فرزنادان و زن هار چناد ساید فقیار
. 1یعنی ا عهده پر اخت خمس آ ا نمیش. ،
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باشااند؛ مگاار باارای مخااارج غیاار الزم ایاان اشااخاص؛ مثاال هزینااههااای
آموزشی و مانند اینها.
مسأله  .5سهم امام 7را میشود به اذن مجتهاد باه ساادات و مطلاق
اشخاصی که در مقام ترویج دین اسالم باشند بدهد مثل محصال علاوم
دینی و مروجان و مبلّغان شرع به شرط فقر و استحقاق.
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زکات
مسأله  .1زکات در نه چیز واجب میشود :اوّل و دوم طال و نقره
مسکوک .سوم گوسفند .چهارم گااو .پنجم شاتر .ششدم کشامش.
هفتم خرما .هشتم گندم .نهم جو.
مسأله  .2زکات طال و نقره وقتای واجاب مایشاود کاه عاالوه بار
نصاب ،یک سال بر آنها بگذرد و مسکوک به سکّه معامله باشند.
مسأله  .3در زکات گاو وگوسفند و شتر شرط است در تماام ساال
چرنده صحرائی بوده وکارکن نباشند.
مسددأله  .4زکااات گناادم و جااو و خرمااا و کشاامش وقتاای واجااب
میشود که به مقدار نصاب برسند .نصاب آنها باه  863/790کیلاوگرم
است ،و گندم و جو را در هنگام دانه بستن مالک شود پس اگار کمتار
از مقدار فوق باشد و یا پس از دانه بساتن مالاک شاود زکاات واجاب
نمیشود.
مسأله  .5آنچه مخارج زراعت گندم و جو است از هنگام کاشتن
آن تا وقت تصفیه دانه ،از بذر و اجرت زمین ،و اجارت کاارگر و الی
روبی قنات ،و نگهبان زراعت ،و مالیات و غیر اینها ،هر چه الزمه عمل
آوردن و تصفیه آنها است ،جایز است که از حاصل کسر کند .پس از
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این مخارج باید به حد نصاب برسد .در صورت خارج کاردن بایاد در
صورت مشترک مصارف بین گندم و جو و سایر زراعات ،مثل نگهبان
و اجرت کارگر آن مقدار که به هر یک از گندم و جو تعلق مایگیارد
باید خارج شود ،نه تمام آن.
مسأله  .6هرگاه در مخارج مذکور بخواهد قیمت خاارج کناد ،در
صورت کم و زیاد شدن قیمت ،مالک حال وجوب زکاات اسات کاه
هنگام دانه بستن باشد ،نه حال اداء آن.

زکات غالت چهارگانه
مسأله  .1زکات گندم و جو و خرما و انگور ،اگر از آب باران ،یاا
قنات و نهر و سد و یا رطوبت زمین مشروب شود ،ده یک ،است .اگار
با آب چاههای عمیق و نیمه عمیق یا به وسیله دلو و دسات و حیاوان از
چاه یا رودخانه آب بکشاند و آن را مشاروب ساازند ،زکااتش بیسات
یک است.
مسأله  .2مصرف زکاات هفات چیاز اسات :اوّل :کساانی کاه از
جانااب امااام یااا مجته اد باارای جمااع آوری زکااات تعیااین شاادهانااد.
دوم:کفاری که تألیف قلاوب ایشاان بارای جهااد بشاود 1.سدوم :آزاد
 . 1یعنی ل آنا را ده ست آور

و ده خ ،مبمایل کر  ،تا ده نفع مسلمانا دجنیند.
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کردن غالم و کنیز و این قسم در زمان ما وجود ندارد .چهارم :فقرای
غیر سادات از شیعه .مالک در فقیر همان است کاه در زکاات فطاره و
خمس معلوم شد .پنجم :ادای دین کسی که عااجز باشاد از پرداخات
آن .گرچه بر مخارج سال و عیال خود قادر باشد؛ ولی زیادی که به آن
ادای دین خود را بنمایاد نداشاته باشاد باه شارط ایانکاه بادهی او در
معصیت نباشد و مدیون ،شیعه هاشمی نباشد .ششم :ابن سابیل از شایعه
غیر سادات یعنی کسی در راه مانده و خرجی او تمام شده باشد .گرچه
در وطن خود دارا باشد به شرط اینکه بر قارض یاا گارو گذاشاتن یاا
فروختن چیزی توانمند نباشد :هفتم :مطلق خیرات مثل پال ،و مدرساه
ساختن ،و حمام عمومی یا جاده و بیمارستان بنا کردن.

حدود مصرف زکات
مسأله  .1حدّ دادن زکات به فقیر ،به اندازهای است که غنی شاود.
در ادای دین پرداخت بدهی است هر چه باشد .در ابن السبیل رفع نیااز
وی است به اندازه که به وطان برساد .درخیارات حادّی نادارد ،بلکاه
هرچه بشود.
مسأله  .2در وجاوب دادن زکاات ،غنای باودن و مقاروض نباودن
شرط نیست بلکه همین قدر که به تنهایی مالک نصاب شد باا شارایط،
دادن زکات واجب است ،پس ممکن اسات دهنادهی زکاات مساتحق
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گرفتن آن نیز باشد .بنابراین ممکن اسات باا دهناده دیگاری دسات باه
دست نماید به شرط اینکه حقیقتاً قصاد دادن داشاته باشاد بار خاالف
خمس و زکات فطره که نمیشود دهندهی آن ،گیرنده باشاد مگار باه
گونه استحباب.
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
محضر مبارک فقیه عالیقدر حضرت آیت اهلل العظمی
حاج میرزا یداهلل دوزدوزانی تبریزی

(دامت برکاته)

سالم علی م
ضامن عاارض تسالیت بااه مناسابت فرارساایدن ایاام شااهادت ساارور
شهیدان حساین بان علای 7خواهشامندم باه ساواالت ذیال کاه دربااره
عزاداری حضرت اباعبداهلل الحسین 7بوده و مورد نیاز عماوم مؤمناان و
عزادارن آن حضرت میباشد ،پاسخ الزم را عنایت فرمائید.
خداوند متعاال حضارتعاالی و تماامی خادمتگزاران دیان حنیاف

محمدی9را در سایه الطاف حضرت ولی عصر موفق و منصور بدارد

انشاءاهلل تعالی.
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 .1دلیل سینه زدن برای ائمه اطهار:چه میباشد؟
ج :رجحان و مستحب بودن برپایی عزاداری ائمه اطهار :و حرکت
دستجات سینه زنی در مصائب حضرت اباعبداهلل الحسین 7بر کسی
مخفی و پوشیده نیست .قرآن مجید گریه حضرت یعقوب را در فراق
حضرت یوسف که سالیان درازی طول کشید به عنوان یک عمل
انسانی و عاطفی میستاید ،بنابراین پیروان ائمه اطهار :از هر طریق
مشروع مانند برپایی مجالس و اطعام و راه انداختن دستهجات سینه
زنی ،جهاد مقدس حضرت را زنده نگه میدارند و از دشمنان ااهار
تنفّر و انزجار مینمایند .دستهجات سینه زنی در مصیبت حضرت
اباعبداهلل الحسین  7بیانگر تجسّم مظلومیت حضرت و شدّت عالقه به
اهداف مقدّس آن مظلوم میباشد و از شعائر مذهب است .همان
طوریکه تاکنون معلوم و مرسوم است مومنان به مجالس دینی و
سخنرانیهای مذهبی اهمیت بیشتر بدهند و در روزها و شبهای ماه
محرم الحرام به عزاداری بسنده نکنند.
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 .2آیا سینه و زنجیر زنی در عزاداری که منجر به کبود و
حتی جاری شدن خون میشود ،جایزاست؟
ج :جواب ،از پاسخ سؤال اوّل معلوم میشود ،البته بر عزادارن عزیز
الزم است جهات شرعی وعقالنی را رعایت کنند.گرچه دلیل برحرمت
جاری شدن خون نیست.
 .3برهنه شدن مردان در مقابل زنان نامحرم جائز است و
خودزنیهای افراطی که موجب جلب نظر ناظران
میشود ،چه ح می دارد؟
ج :بهتر بلکه در بعضای از ماوارد الزم اسات کاه عازاداران برهناه
عزاداری نکنند ،مخصوصاً در مجالسی که زناان باشاند ،و از خاودزنی
افراطی خودداری نمایند.
 .4آیا سینه زدن و زنجیر زدن ریایی جایز است؟
ج :عزاداری برای ائمه اطهار :از عبادات است و ریا عمال را باطال
میکند .سعی شود با قصد قربت عزاداری کنند.
 .5آیا تعزیه و شبیه خوانی در مراسم عزاداری جائز است
و در صورت جواز ،پوشیدن لباس زنانه برای مردان و
استفاده از طبل و شیپور چه ح می دارد؟
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ج :تعزیه خوانی و شبیه خوانی جایز است و بنابر احتیااط ماردان از
پوشاایدن لباااس زنانااه خااودداری کننااد .اسااتفاده از اباازار موساایقی کااه
مخصوص مجالس لهو است ،حرام است.
 .6آیا تشبّه به اهل بیت :در نمایش و تعزیه و غیرآن جایز
است؟
ج :اگر تحقیر و بیحرمتای باه مقاام شاامخ حضارات ائماه اطهاار:
نباشد حرام نیست.
 .7آیا روضه خوانی با تعزیه خوانی فرق دارد در صورتی
که هر دو برای گریاندن است؟
ج :اگر چه اصل تعزیه و روضه خوانی جایز است اما بارای روضاه
خوانی از ائمه اطهار :امر صادر شده است چنانکه حضرت امام رضاا 7
به دعبل خزائی فرمود.
 .8آیا پوشیدن لباس سیاه در عزای امام حسین 7و دیگر
ائمه :رجحان شرعی دارد؟
ج :پوشیدن لباس سیاه در مجاالس عازاداری بارای عزیازان اماری
است مرسوم ،چه بهتر که در ایّام سوگواری حضرت امام حسین 7برای
ابراز حزن و غم استفاده شود.
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 .9تعزیه خوانی مشتمل برکوچک کردن حضرت زینب
و معرفی امام سجاد 7به عنوان یک فرد بیمار و پاشیدن نقل
و نبات و زدن ساز و نقاره و امثال آنها چه ح می دارد؟
ج :در تعزیه نباید عملی انجام داد که موجب بی حرمتای و تحقیار
مقام واالی حضرت باشد .نباید از ابزار موسیقی و پاشیدن نقال و نباات
که مناسب مجالس عزاداری نیست استفاده شود.
 .10آیا نماز خواندن با لباس سیاه در روزهای عزاداری
امام حسین 7م روه است؟
ج :در ایام عزاداری نماز خواندن باا لبااس سایاه ماانعی نادارد و از
بعضی روایات استفاده میشود که پوشیدن لباس سیاه در این روزها باه
جهت حزن،کراهت ندارد.
 .11ح م عَلَم و کُتَلهایی که در مراسم عزاداری اهل
بیت :استفاده میشود چیست؟
ج :عَلَمهایی که به شکل صلیب است خصوصاً آنهایی کاه نقاش
حیوانات دارد ،اشکال دارد ،ولی پرچمهایی که از قدیم مرساوم اسات
اشکال ندارد.
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 .12آیا استفاده از دهل و طبل در مراسم عزاداری جائز
است؟
ج :استفاده از این وسایل در مراسام عازاداری بلکاه مطلقااً اشاکال
دارد.
 .13استفاده از ابزار موسیقی در هیأتهای عزاداری چه
ح می دارد؟
ج :پاسخ در جواب سئوال پنجم داده شده است.
 .14در ایام سوگواری اهل بیت :و امام حسین
مقدم است یا عزاداری؟

 7نماز

ج :البته نماز مقدم است چرا که نماز واجاب یکای از ارکاان دیان
اسالم است ولی عزاداری مستحب است و نباید واجاب را باا مساتحب
مقایسه کرد.
 .15در برخی از مجالس مداحی و سخنرانی بانوان
صدای آنها به گوش مردان میرسد .این عمل جایز
است؟
ج :اگر این عمل همراه شبهه و لذت بردن شنوندگان نباشد ،حارام
نیست ،اما نظر به دستور خدا که فرمود:
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َ َ ْ ُ ُ ُ َّ َ ً َ ْ َ ُ ُ َّ ْ َ
َ
راء ِحجاب)
(و إِ ذا سألتموهَ متاعا فسئلوهَ ِمَ و ِ
(احزاب.)53 :
«اگر از زنها متاعی خواستید ،از پس پارده بخواهیاد» الزم اسات
در مجالس زنانه به خصوص مجالس عزاداری ،مقام عفّات و پارساایی
زن مراعات شود،که صداهایشان را مردان نشنوند.
 .16آیا پول دادن به مرثیه سرایانی که در البالی اشعار
خود بعضی از مطالب بی مدرک را مطرح میکنند و یا با
غنا میخوانند ،صحیح است؟ آیا اصل عزاداری در اثر این
کار خالف ،حرام میشود؟
ج :پول دادن در مقابل مطلب بای مادرک و غلاط و اشاعار غناایی
صحیح نیست اما اصل عزاداری با اینگونه اعماال غیار صاحیح ،حارام
نمیشود ،البته مسلمانان باید در مرثیه خوانی از مطالب واقعی و به طرز
صحیح استفاده کنند.
 .17ساختن خیمه وآتش زدن آن چه ح می دارد؟
جواب :با مالحظه ضایع کردن مال بی اشکال نیست ،اما اگر آثاار
شرعی و تبلیغی داشته باشد ،جایز میباشد ،بلکه امری نیکاو و مطلاوب
است.
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 .18پارچه و دستمالهایی در ایام محرم روی عَلَم
میبندند ،آیا فروش آن و صرف هزینه جهت تعمیر مسجد و
حسینیه جایز است؟
ج :کسانی که پارچاه و دساتمال مایبندناد ،در صاورتی کاه نیّات
خاصی نداشته باشند ،میتوان در موارد فوق صرف کرد.
 .19بر پا کردن مراسم جشن و عزاداری بدون اجازه
شوهر و رضایت او چه ح می دارد؟
ج :در صورتی که با حق شوهر منافات نداشته باشد و زن در منازل
شخصی خود که مربوط به شوهر نیست ،عزاداری کند ،اشکال ندارد.
 .20کف زدن در مراسم جشن میالد ائمه :و اعیاد
مذهبی در مساجد و خارج از آن چه ح می دارد؟
ج :کف زدن در اصل حرام نیست ولی در اعیاد مذهبی مخصوصاا
در مساجد برای حفظ حرمت آنها باید از دست زدن خودداری کرد.

والسلم عليکم و رحمة َّللا و برکاتة

