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 رحمن الرحیمبسم اهلل ال

 ن يارشاد المؤمن» فيی شرلحمد و الصالة. چون رسالهبعد ا

 هللات يه حضرت مستطاب آي  های عمل)از رساله«  يالی احکام الد

  اختصار، يدر ع (1د محمد حجت کوه کمریيالعظمی آقای س

 نمناشنهاد بعضی از مؤيبه پمسائل مورد لزوم بود،  دربردارنده

ا رزيت هللا العظمی حاج ميوای حضرت آتمام مسائل آن را با فتا

له  ظمو از نظر مع دادم قي دوزدوزانی دام ظله الوارف تطبدهللاي

ت يرعا بود، به جهت ميقلم و سبک قدکه رساله با  يگذراندم. با ا

 که دی  و مواريم جز در اصول دير ندادييامانت، عبارات آن را تغ

ورد مز ي  خدمت ناچيد است ايام، دهيالزم به نظر رس ش آنيرايو

ه رسال  يان از العظم ارواحنا فداه باشد، و مؤمناة هللا ايبق تيرضا

 شوند. مندبهرهف يشر

  1436 ع الثانیيبر                                                                       

                                                                                      محمد غفاری
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 

 

 لهآالم علی محمد و سو ال ةالص  و اليالحمدهللا رب العالم

م وي  م  االن الی يهم اجمعئهللا علی اعدا ة  و لعنيالطاهر

 . يالد

مطابق با  ؛ست در احکام عباداتا   مجموعه مختصریيا

هللا فی  ةي  آيالمد العلماء العيستطاب سمفتوای حضرت 

زی کوه کمری. بر حسب يربد محمد حجت تي  آقای سيضاالر

غالب مردم که از  برای ننانين و متدانمخواهش بعضی از مؤ

. ديآوری گردجمع ، دباشنه میربهبی ل مفصلئاستفاده از رسا

 تاندات حضرييدوام عمر و تأ ند.مند گردد است عموم بهرهيام

  يا ميکنمیلت سئت درخواست و ميدرا از درگاه حضرت احمراجع 

ل است بر مو مشت نام گذاری شد «ن يالمؤمن شادار»رساله به 

  ي  و فروع ديول دصنان ايک مقدمه و چهار مطلب مقدمه در بي

 .است ديل تقلمسائو بعضی از 

 دفتر معظم له
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 اصول عقائد اسالم و مذهب تشیع

 دین مقدس اسالم بر سه پایه استوار است:

 توحید .1

 نبوّت .2

 معاد .3

ت، اسا نلماناسام یههمانظار  قکه مورد اتفارا ل و پایه صاین سه ا
 است: ل استوارصدو ار امامیه ب یهمذهب شیع .ندول دین گویصا

 عدل .1

 امامت .2

این مجموع اصول دین و مذهب پنج تاست که باه هار یاک از بربنا
 ها اشاره می شود:آن

 اصل اوّل، توحید

 اوناادی کااه تمااامنگی خداگاااعتقاااد داشااتن بااه ی توحیددد:. 1
م که یباش باید معتقد .نیستی به هستی آورده است موجودات عالم را از

 دارد.نخدا یکی است و شریک و مثل و مانند 
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از  اگار در بعضای .اساس تمام ادیان آسمانی است پایه و ،این اصل
ه بن امنحرف توسطکه  تسشود، انحرافی اخالف آن مشاهده می هادین

 ست.وجود آمده ا

 دهفریاآن را آ که ی داردیجهان خدا -لاوّدارد:  هاین اصل دو پای
 دارد.نثل مشریک و  یگانه است و خدا -دومکند. می هو اداراست 

 :لاوّ ایهپ

ه بادن کارنظار  دارد،ی یکه جهان خدابهترین راه خداشناسی و این
جاود ها انسان عاقل به ودیدن آن که ازست مخلوقات و آثار قدرت او

م یردر قارآن کا کاهچنانبارد توانای حکیم پای مای آفریدگارلق و خا
 :دیفرمایم

ْرِض َوا) 
َ
َماَواِت َواأل ِق السَّ

ْ
ل
َ
 ِفي خ

َّ
 ِإن

َ
ِتل

ْ
ْيِل  ِف خ

َّ
َهاِر الل

َّ
 َوالن

َباِب 
ْ
ْوِلي األل

ُ أ
 .(190ن:)آل عمرا (آلَياٍت أل

و آماد و رفات شاب و روز هاا و زماین در آفرینش آسامان مسلماً»
 «.های روشنی برای خردمندان استنشانه

که جهان پهناور هستی، خاود  هددیهرگز احتمال نمخردمند ن ساان
ان و گتارساهماه  ایان ،یعزمین و دریاهاای وسا .است هبه خود پیدا شد

 گیاهاااندرختااان و  و یاازگت انگفخورشااید، ایاان همااه حیوانااات شاا
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 ،شادت بدون خالق باسجهان عظیم هستی ممکن نی هگوناگون و باالخر
 .یمئگومی را خدا که اوآفریده  داناای هآورند دیدبلکه همه را پ

  :پایه دوم

نظم موجاود  -لاوّدارد به دو دلیل: نخداوند یکی است و شریک 
 ر آن یکی استو مدبّ آفریدگاردر جهان هستی دلیل روشنی است که 

ریم خداوناد در قارآن کا ،خاوردهم مایه و اگر دو تا بود، نظم عالم ب
 : دیفرمایم

َس ) 
َ
ف
َ
ُ ل

َّ
 َّللا

َّ
 ِإال

ٌ
 فيِهما آِلَهة

َ
ْو کان

َ
ُس  َدتال

َ
ِ ف

َّ
 َّللا

َ
 َربأ ْبحان

 
َ
ون

ُ
ا َيِصف َعْرِش َعمَّ

ْ
 (.22)انبیاء:  (ال

 ندشدمی خدایان دیگری بود، فاسد« اهلل» اگر در آسمان و زمین جز»
رش از منزه است خداوند پروردگار ع .خوردهم میه و نظام جهان ب

 «.کنندکه مشرکان جاهل می توصیفی

کااه  اسااتو در عااین حااال محکاام و متیناای دلیاال ساااده  -دوم
 7یت خود باه فرزنادش اماام حسان مجتبادر وصیّ 7علی نامیرالمؤمنی

 است: دهفرمو
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َ
1َواِحٌد ك  ؛

باه  ساوالن اور ،تشاپروردگاارت شاریکی دا ربدان که اگا !پسرم
 ال وعاادیاادی و افرا ماای شلااک و قاادرتآثااار مُ .دآمدنااسااوی تااو ماای

گوناه کاه ، هماانشناختی اماا او خداونادی اسات یکتااا میرصفاتش 
 «.خویش را توصیف کرده است

                                           
 .31ی شمارهنهج البالغه، نامه .1
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 خداصفات 

 ع است:نودو  رمتعال بوند صفات خدا

 صفات ثبوتیه.. 1

 ه.صفات سلبیّ .2

 دو قسم است: رصفات ثبوتیه نیز ب

هاا موصاوف نآ باهکاه خداوناد  دصفاتی هساتن :صفات ذات .1
أ نشاو م ساتندی پاذیر نیید او جداجوو از و دباشنمی شاست و عین ذات

 فت است:صها پنج آن یههم

 ابدی. ،قدرت، علم، حیات، ازلی 

کااری را صاالح هار و تواناسات و  خداوناد قاادر قدرت: الف(
ت و باه از انجام هیچ کاری عااجز و نااتوان نیسا دهد و، انجام میدبدان

 باشد.اچار نمینهیچ کاری مجبور و 

و  جوداتیعنی به تمام مو ،خداوند متعال عالم و داناستعلم:  ب(
تی از حهای جهان، علم و احاطه دارد و چیزی از او پنهان نیست پدیده

هماه چیاز بار های بندگانش آگااه اسات و در هماه حاال افکار و نیت
 دارد.چیرگی 
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ٍة ِفي السَّ ) رَّ
َ
اُل ذ

َ
ق
ْ
ُه ِمث

ْ
ُب َعن

ُ
 َيْعز

َ
 ِف َواِت َماال

َ
ْرِض  َوال

َ ْ
 (ي األ

 (.3)سباء: 

و گام هاا و زماین از علام ای در آسامانای سانگینی ذرّهبه انادازه»
 .«نخواهد شد

به ذات پاکش راه  نیستیخداوند زنده است و مرگ و  حیات: پ(
باشد،  منشأ پیدایش موجودات دتوانکه وجود غیر زنده نمی دارد زیران

 پس او حیات را به همه چیز داده و باید خودش زنده باشد.

یشه بوده و عادم یعنی خداوند هم ،است ازلی و ابدی ت و ث(
این دو .عدم و فنا را باه وی راهای نیسات بود و دو همیشه خواه نداشته

 .1وست آخراو  ،لاوّ ستپس او ،صفت از لوازم وجوب وجود است

 .آگاه است هایعنی به شنیدنی ،است عخداوند سمی

ایان دو صافت  .گااه اساتآ هاایر است، یعنی به دیدنیصخداوند ب
 ها به صفت علم است.ه برگشت آنبلک ،صفات مستقلی نیستند

                                           
یعنی این که هیچ کس خدا را نیافریده، او پیی  ا  همیه دی، ه، پیس ا  میرا همییا  نیی   .1

 خ،اهد د، .
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کاه  وم از صفات ثبوتیه، صفات فعل استقسم د .  صفات فعل:2
، تندباشد ولی عین ذات خادا نیسامی و آراسته فصها متآن هخداوند ب

 مانند: شندبامی اوبلکه از اوصاف فعل 

هد. دیعنی کارهایش را از روی اراده و قصد انجام می مرید: الف(
 داشته باشد.نزاندن اراده وت که در سمانند آتش نیس

رای دیگااران ااهااار کنااد و بااحقااایقی را  ناادتواماای م:مددت لّ ب(
 مقاصدش را به آنان بفهماند.

را به قدرت کامل خود می  هروزی تمام موجودات زند :رازق پ(
 .درسان

ین هاا و باآن چاه درها و زمین و آنآسمان ینندهآفری خالق:ت( 
 هاست.آن

صفات موصوف اسات، ایان اسات کاه  ینا هه خداوند بدلیل این ک
صفات کمال را دارا  تمامیو خداوند  تندهس الها صفات کماین یههم

 است.
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 سلبیه صفات

ا دور هانآو باید ذات خدا را از ستند صفات سلبیه الیق مقام خدا نی
 :از د. عبارتندانستو منزه 

اسات و  زمنادنیاایش زبای باه اجارا هار مرکّیب نیست، زمرکّ الف(
 واجب الوجود نخواهد بود. ،ذاتی که محتاج باشد

احتیااج باه عرضای که هر جسمی و  ض نیست. زیرارَجسم و عَ ب(
و چااون خاادا خااالق  کناادپیاادا نماای دمکااان دارد و باادون آن وجااو

 .داردنها نیاز به آن ،هاستمکان

د باشامی ؤیتر قابلی )دیدنی( نیست. زیرا که فقط اجسام ئمر پ(
 خرت.آنه در دنیا و نه در  ،مرئی نخواهد بود ، ن خدا جسم نیستو چو

محاال حااوادس نیساات، یعناای حاااالت جساام )جااوانی، پیااری،  ت(
ه گونایاناو ناتوانی( به ذاتش راه نادارد. زیارا  بیماری، تندرستی، توان

حوادس از آثار جسام و ماادّه اسات و چاون خادا جسام نیسات، پاس 
 شود.نمی جاریحوادس بر خدا  گونهنیا

کت الزماه احتیااج اسات و یاا اندارد، زیرا شر یاریشریک و س( 
 راه ندارد. کدام به ذات خدااما هیچنشان عجز و ناتوانی 
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محتاااج نیساات زیاارا کااه در اداره ملااک و ملکااوت و تاادبیر ج( 
 مخلوقاتش نیازمندکسی نیست.

 اصل دوم، نبوت

 ی بشارئااهنمارکند که برای ارشااد و علم و حکمت خدا اقتضا می
ا توساط ماید تانمیان آنان مبعوس  ،دم باشندرکه از جنس م ارانی رپیامب

انساان و موجاب  خوشابختیامن ضاکاه -قوانین خود را  آنان احکام و
 د.کن ابالغ -وستارسیدن به کمال الیق 

 ق جهاانبا خال دتواننران افراد برگزیده و ممتازی هستندکه میبمپیغ
باه  و نماوده کارده و حقاایقی را دریافاتوحی ارتباط پیدا  یهبه وسیل

 .دمردم برسانن

معجراتی  بوده و دارایمعصوم گناه و خطا و اشتباه  پیغمبران باید از
 ادعای ایشان است. راستی یکه نشانه باشند

 شود خداوند یکصاد و بیسات و چهاار هازارمی دهاز احادیث استفا
 و 7دمآآنان حضرت  ل، اوّهی مردم فرستادیپیغمبر برای ارشاد و راهنما

 بوده است.9آخرشان حضرت محمد بن عبداهلل
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 هاا اشاارهاندکاه در قارآن کاریم باه آنبوده 1پنج نفر آنان اولوالعزم
 :ده استش

 الر   »
َ
ِم ِمنَ

ْ
وا الَعز

ُ
ْول
ُ
ما َصَبَر أ

َ
اْصِبر ك

َ
   ن(ای رساول ما) «ُسنِل ف

 صبر کردند. اولوالعزمچنان که پیامبران صبر کن هم

حضارت ، حضرت اباراهیم حضرت نوح، ارتند از:ایشان عب
 .9حضرت محمد بن عبداهللوحضرت عیسی  ،موسی

ان اسات و بعاد از آن رپیاامب یسلسالهحضرت محمد پایاان بخاش 
قرآن مجید حضارت را خااتم پیغمباران  .نخواهد آمد پیامبریحضرت 

ل ئاباشاد. دالده است. خاتمیات او از ضاروریات دیان مایوفی فرمعرم
 شاود ومای بسنده جا به یک دلیلنیت بسیار است و در ارسالت حضر
ی کسا از آن کاه درس نخواناده و با 9اکرمر زیرا پیغمب تآن قرآن اس

ت نسانتو سکتابی آورد که هیچ ک ،خواندن و نوشتن را یاد نگرفته بود
 مانند آن را بیاورد.

 د،کاررا باه آوردن مثال آن دعاوت  آن بشاررقا در بسیاربا این که 
 وانست با او مبارزه کند:کسی نت

                                           
 . یعنی  ارنده  ین و شریعت.1



 21 ...................................... (نبوت :اصل دوم)اصول عقائد اسالم 

 ( َِ  َم
ْ
ِلِه َواْدُعوا

ْ
ث  ِبُسوَرٍة مأ

ْ
وا
ُ
ت
ْ
أ
َ
ْل ف

ُ
َراُه ق

َ
ت
ْ
 اف

َ
ون

ُ
ول
ُ
ْم َيق

َ
أ

 
َ
ْم َصاِدِقيَ

ُ
نت
ُ
ِ ِإن ك

ه
َ ُدوِن َّللا م مأ

ُ
َطْعت

َ
  (.38)یونس:  (اْست

! ؟اسات هگویند: او قرآن را به دروغ به خدا نسبت دادها میآیا آن»
ز خدا یک سوره مانند آن را بیاورید و غیر ا بگو اگر راست می گویید

 «.توانید به یاری طلبیدهر کس را می

دارای معجازات زیاادی باوده کاه در دوران حیااتش  9پیغمبر اکرم
قرآن کریم معجزه  .است ثبتهای تاریخ و حدیث واقع شده، در کتاب

باشد و یگاناه کتااب آسامانی جاویدان و سند قطعی نبوت حضرت می
تغییر و تحریف در آن به عمل نیامده و بدون کم و کاست در است که 

 دسترس بشر قرار دارد.
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 نیجسما معاد، ل سومصا

 ن بااساااین مطلب اتفاق دارندکه زنادگی انپیامبران الهی بر  یهمه
د دارد ری وجاوگایدجهاان  ،و بعد از این جهان دپذیرپایان نمی گمر

 د دید.د را خواهجا جزای اعمال وکردار خونآن در ساکه ان

ادیاان آسامانی ریات تماام رواز مرگ از ض سو جهان پ داصل معا
 است.

 معاد باید به اموری اعتقاد داشت: در

 بادان و بهاره مناد،یکان در بهشت برزخی ن ارواح ،از مرگ سپ .1
 قیامت. وزربود تا  دب خواهنعذاب برزخی معذّ رد

ریح بعضای از بلکاه صا ،جسمانی است و ااهر آیات قارآن دمعا. 2
مت باا قیا روز انسان در بود و د، جسمانی خواهدها این است که معاآن

 .دی محشورخواهد شین دنیادب جسم و

 : دفرمایمیا خد

اَم )
َ
ْجَمَع ِعظ

َ
َ ن

َّ
ل
َ
 أ
ُ
نَسان ِ

ْ
َيْحَسُب اْل

َ
ىُه َب أ

َ
اِدِري ل

َ
ن ق

َ
ى أ

َ
 َعل

َ
َ

ُه 
َ
اان
َ
َي َبن َسوأ

 
 (.3 :قیامت) (ن

او را جمااع  یهااای پوساایدهکااه اسااتخواند پنااداریااا انسااان ماایآ»
 «را دوباره بسازیم آری قادریم )حتی( سرانگشتان او ؟!میکنینم



 23 ................................... معاد( سوم:اصل )اصول عقائد اسالم 

و  تاارازوهااای آن و هااای آن و جهاانم و عااذابعمااتنبهشاات و  .3
 اعمال همه حقند. نامه وراف و حسابرسی عصراط و ا
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 عدل، مرل چهاصا

 ،ستخدا «عدالت»امامیه اعتقاد به چهارمین رکن ایمان از نظر شیعه 

 عقل که ارکند و کاری یعنی خداوند نسبت به هیچ کس الم نمی

 دهد.نمی انجام ،شماردن را قبیح و ناپسند میآسالم 

بیح کیفر افراد نیکوکار الم است و الم ق مجازات و دگویعقل می
 .انجام دهادو محال است خداوند کار قبیح و برخالف حکمت  باشدمی

ه ، ایان اسات کاکنادکه خداوند عادل است و الام نمایدلیل دیگر بر این
 دنادانمی ،کندیعنی کسی که الم می ،جهل است یا احتیاج ،الم علت

 هاز را دتواناولی عاجز است و نمای ددانکه کار او االمانه است، یا می
احتیاج  و ناتوانیجهل و  .کندخود برسد و الم می یهعادالنه به خواست
 هگونه صفات به ذات خداوندی رااست و این دالوجو از صفات ممکن

 :خوانیمدارد. در قرآن کریم مین

اا َو )
ً
ْيئ

َ
اَس ش

َّ
ِلُم الن

ْ
 َيظ

َ
َ ال

َّ
 َّللا

َّ
 ِإن

 َ
 ِك ل

َّ
اَس  َ

َّ
َسُهْم  الن

ُ
ف
ْ
ن
َ
أ

 
َ
ِلُمون

ْ
 (.44)یونس:  (َيظ

ماردم باه جاان  امااکناد خداوند هیچ الم و ساتمی باه ماردم نمای»
 .«کنندخودشان الم می
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اش مردم را از الم و ستم نهی پیامبران برگزیده یهد به وسیلخداون
چطور ممکن است خود مرتکب کاری شود کاه خلاق را از آن  ،کرده
 ؟!ه استکردنهی 
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 امامت ،ل پنجمصا

ا ، تدمایچنان که خداوند حکیم الزم دانسته پیامبران را مبعوس فرهم
 ،دم هادایت کنناالم و جهالت نجاات داده و باه راه مساتقی مردم را از

ن ای حفظ قاانون و شاریعت و اجارای آرطور الزم دانسته است بهمین
 افرادی را پس از پیغمبر جانشین او قرار دهد.

 یست آننامامت از نظر شیعه ستون و پایه دین است و بر پیامبر جایز 
 ط چندی است:یبگیرد و دارای شرا هادیدنرا 

 داوناد باه هارکسنصب الهای اسات کاه خم امامت یک مقام و .1
 بخشد.بخواهد می

امااام را  ،دهمااان طااور کااه پیغمباار را بایااد خداونااد تعیااین فرمایاا .2
. کنادپیغمبر یا اماام پیشاین معرفای مای هو به وسیل دگزینبر میخداوند 

 دتوانانمای 1و عقاد هرگز فردی از راه گزینش مردم و انتخاب اهل حلّ
 به مقام امامت برسد.

 گناهان کبیره و صغیره مصون باشد. از امام باید معصوم و. 3

نباوت  مقاام ل و امتیازات پیغمبر را غیار ازئفضا تمام امام معصوم. 4
باشد و مواف است به امور رسالت و حفظ و نگهداری احکام دارا می

                                           
 . د رگا  ملت و افرا  خر مند راهیشا. 1
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دنیاای  اصالح اماور دیان و هدایت همه جانبه مردم و نیز ن.آو اجرای 
 ها را به عهده دارد.آن

ادی )کاه از طریاق شایعه و سانی نقال شاده اسات( در احادیث زیا
 و دن فرمواوصاف و تعداد جانشینان خود را معیّ 9حضرت رسول اکرم

 دیکاه حضارت مهامبرناد، و ایانغیش و اهل بیت پیرکه همه از قاین
 .دبو دو آخرینشان خواه است ایشان از  عودوم

 کاه دودساتور فرما 9اوناد باه پیغمبار اکارمخد که معتقدند شیعیان
ر دخداوناد  کناد.ای جانشینی خود به مردم معرفی ررا ب 7حضرت علی

 د: وفرم کیدابالغ این فرمان تأ

 
َ
نِزَل ِإل

ُ
 َما أ

ْ
غ
أ
ُسوُل َبل َها الرَّ ي 
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ك بأ  َ رَّ

ْ
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َ
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َّ
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ُه َوَّللا
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ت
َ
 ِرَسال

َ
ت

ْ
غ
َّ
 َبل

َّ
 .اِس ن

 بار تااو ]7در مااورد جانشاینی علاای[ه را خداوناد چااآن !ای پیاامبر»
سالت ر، حق ئیاز این کار خودداری نما اگر به مردم برسان و ،فرستاده

 «نمود دمردم حفظ خواهرّ ش را از خداوند تو ای وهرا ادا نکرد

دیر خام امامات و غار د ع االی، ةحجیشات از گباز هنگاام 9پیامبر
 .دفرمو ابالغ دمبه مر را 7حضرت علی خالفت
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شایعه و سانی رسایده اسات،  نصوصی کاه ازاحادیث و ضای تبه مق
 ست:اایشان بدین ترتیب  های مبارکد و نامنباشتن می دوازدهمه ئا

 7ابیطالب بن على .1

: بزرگااوار پاادر ابوالحساان،: کنیااه امیرالمااؤمنین،: لقااب علاا ،: اساام
 33 ساال رجاب 13: سعادت با والدت اسد، بنت فاطمه: مادر ابوطالب،

 .ق.  ه چهلم سال رمضان مبارک ماه 21 شب: شهادت الفیل،امع

 7مجتبى حسن امام .2

 پاادربزرگوار ل،اوّ محمااد ابااو: کنیااه مجتباا ،: لقااب حساان،: اساام
 نرمضاا مااه 15 والدتش ،3زهرا فاطمه حضرت مادر و7عل  امیرالمؤمنین

 .ق.  ه 50 سال صفر ماه 28 بنابرمشهور شهادتش هجرى، سوم سال

 7حسین امام .3

 پاادر ابوعبااداهلل،: کنیااه ،سیدالشااهدا: لقااب حسااین،: شااریف اساام
 ،3زهارا فاطماه حضارت گارامیش مادر ،7عل  امیرالمؤمنین: بزرگوار
 روز در اشمظلوماناه شاهادت هجرى، چهارم سال شعبان سوم: والدت
 .قمرى هجرى 61 سال الحراممحرم ماه دهم
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 7الحسین بن على .4

 ابوعباداهلل: پادر ابومحماد،: کنیاه عابادین،الزیان: لقاب علا ،: اسم
 25: وفاات هجرى، 38 سال شعبان 5: والدت شهربانو،: مادر ،7الحسین
 .ق.  ه 95 سال الحراممحرم

 7على بن محمد .5

: ماادر الحسین، بن عل : پدر ابوجعفر،: کنیه باقر،: لقب محمد،: اسم
 ق، . ه 57 لسا رجب ماه لاوّ: والدت ،7مجتب  حسن امام دختر فاطمه
 .ق.  ه114 سال الحجهذى هفتم: وفات

 7محمد بن جعفر .6

 محماد اماام: پادر ابوعباداهلل،: کنیاه صاادق،: لقب جعفر،: اسم
 25 :وفاات ق،. ه 83 األولربیاع 17: والدت فاروه، ام: مادر ،7باقر
 .ق. ه 148 شوال ماه

 7جعفر بن موسى .7

 مااما: پادر االول، سنابوالح: کنیه کاام،: لقب موس ،: مبارک اسم
 ق،. ه 128 سااال صاافر ماااه 7: والدت حمیااده،: مااادر ،7صااادق جعفاار
 .ق. ه183 رجب ماه 25: مظلومانه شهادت
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 7الرضا موسى بن على .8

 بن  موس پدر: الثان ، ابوالحسن: کنیه رضا،: لقب عل ،: شریف اسم
 ق،.ه 148 قعیداالررا ذى 11: والدت البنین(،نجمه )ام مادرش ،7جعفر

 .ق. ه203 سال صفر ماه آخر مشهور، به بنا: غریبانه شهادت

 7على بن محمد .9

 پاادر الثااان ، ابااوجعفر: کنیااه جااواد،: لقااب محمااد،: شااریف اساام
 :والدت سابیکه، یاا خیازران: ماادر ،7الرضاا موسا  بن عل : بزرگوار

 ماااه آخاار: مظلومانااه شااهادت هجاارى، 195 رجااب دهاام بنابرمشااهور
 .ق. ه 220 القعدهذى

 7الهادى محمد بن على .10

 مادمح: پدر الثالث، ابوالحسن: کنیه هادى،: لقب عل ،: شریف اسم
 ماااه نیمااه: دتوال ساایّده، بااه معااروف ساامانه: مااادر ،7جااواد علاا  باان
 .ق. ه 254 رجب 3: شهادت ق،.ه 212 سال الحجهذى
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 7العسكرى على بن حسن .11

 بان علا : پادر حمد،ابوم: کنیه عسکرى،: لقب حسن،: شریف اسم
 8: وفاات ق،. ه 232 ساال الثاان ربیع 8: والدت حدیثه،: مادر ،7محمد
 .ق. ه 260 سال االولربیع

  المنتظر امام .12

 پادر ابوالقاسام،: کنیاه قاائم، و مهادى: لقاب ،محماد: مبارک اسم
 .نرگس: گرامی مادر حسن،: بزرگوار

 سال پنج پدرش توفا هنگام ق،.ه 255 شعبان 15: باسعادت والدت
 و فرماود عطاا او به را خطاب فصل و حکمت متعال خداوند که داشت

 طفل ااهر به که درحال  و داد قرار جهانیان براى اینشانه را حضرتش
 و پادرش حیاات زماان در مادت  .رساید امامات منصب و مقام به ،بود

 عاین در .باود غایب عادى مردم و امت نظر از پدر وفات از زمانی پس
 حضرت آن خواصّ از اىعده و )نمایندگان چهارگانه(اربعه نوّاب الح
 وفاات از. پس فرمودندم  جواب آنان مسائل به و کردندم  زیارت را

 و فرماود اختیاار کبارى غیبات «السامرى محماد بن عل » چهارم نایب
 اهاور خادا فرماان باه که روزى تا است غایب نظرها از و زنده اکنون
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 وعااده خداونااد کااه چنااان. نمایااد داد و عاادل از پاار را دنیااا و فرمااوده

 .است داده خبر والدتش از پیش9خدا رسول جدش و 1فرموده

                                           
 داشد.س،ره قصص می 5آیه  اشاره ده .1
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 فروع دین

خماس،  سدوم:روزه،  دوم:نمااز،  اوّل: :فروع دین ده چیز است
امار باه معاروف،  هفدتم:جهااد،  ششم:حج،  پنجم:زکات،  چهارم:
 .تبرّی دهم:تولّی،  نهم:نهی از منکر،  هشتم:

در این کتاب باه صاورت کوتااه باه ذکار برخای از احکاام مهام بسانده 
 شود.و پیش از شروع، چند مسئله در احکام تقلید بیان می شودیم

 احکام تقلید

د، تماام عباادات و باشان دکاه مجتها فایواجب است بر هر مکل .1
 شد.اعلم باد حیح از مجتهصای او از روی تقلید هو سایرکار معامالت

 ن.کردل عم برایفتوای مجتهد ارت است از یاد گرفتن تقلید عب .2

بااقی  ،داز دنیا برو ،کنداو تقلید می از سانی که اندهرگاه مجته .3
ه چا ،واجاب اسات ،ماندن بر تقلید او جایز است بلکه اگار اعلام باشاد

اقی بارای با. کارده باشاد یاا ناه چه عمل یا نه، و دباش یادش در مسائل
جاازه و ا درعاادل بایاد تقلیاد کا زنادهتهاد جم زا ،تماندن بر تقلید میّ

 .گرفت



 ارشاد المؤمنین .....................................................................  34

ئز جاا ،باشاد دهنادا او فتاو کناداحتیااط  دکاه مجتهایددر موار .4
ع ورجا دیگری که تقلیدش جایز اسات دبه مجته ألهدر آن مس باشدیم
 .مایدن
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  تکعار شمار و نماز

مازهاای مساتحبی ننماز واجب است یا مساتحب. شامار  . 1مسأله 
ل فااحکاام نوا یو بعضا رذکار شاماکتااب باه در ایان بسایار اسات و 

 .شود)نمازهای مستحب( روزانه اکتفا می

 م است:سنماز واجب شش ق

 اهار و عصار و :هاا پانج اساتنآ شمارهو  روزانهمازهای ن -لاوّ 
نمااز طاواف واجاب  -سدوم .یااتآنماز  -دوم .بحصمغرب و عشا و 

سم و ق دنذر و عه انمازی که ب -چهارم .رودکه به حج می ای کسیرب
روی  چاه از نخوانده،خص ش قضای نمازهایی که -پنجم .هواجب شد

، باشد هدو چه خوان هنخواند تقصیر و چه اصالً رغیه تقصیر باشد و چه ب
ی قضای نمازهاای -ششمده. ت نبودرسن آیگر سائل دولی قرائت و یا م

ر م اخیاساق دو .بر پسر بزرگ واجب اسات ،باشد هفوت شدکه از پدر 
د و احکام نمااز طاواف و نمااز ناذر و عها .است مربوط به نماز روزانه

 است.  هشد المسائل ذکر در توضیحقسم 

 ،کاه مساافر نیسات و عشاا بارای کسای صرنماز اهر و ع .2مسأله 
نمااز مغارب  . در همه حاالکعت استرچهار رکعت و برای مسافر دو 

 .کعت استردو  صبحکعت و نماز رسه 
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. کعتی پنج رکوع داردرکعت است و هر ریات دو آنماز  .3مسأله 
 .دآم دو نماز آیات خواه روزانهمازهای نهر یک از  چگونگی خواندن

  مازن تامدقم

. (تیمم و وضو، غسل)طهارت  -اوّلمقدمات نماز هفت چیز است: 
مکاان و لبااس  -رمچهدا .شاناختن قبلاه -ومسد .شناختن وقت -دوم

پااک باودن  -ششدم .یدن عاورتینپوش -پنجم .باشدنغصبی  نمازگزار
جای سجده نمازگزار از جاای ایساتادن  -هفتم .بدن و لباس نمازگزار

 شت بسته.گاندازه چهار انه ب گرم دشاو پست و بلند نبا
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 های واجب و مستحبغسل

 غسال جنابات. -لاوّ :غسال واجاب هشات قسام اسات .1مسأله 

 بادن میات رب اعضا گذاشتن دست یا سایر باکه غسل مسّ میّت  -دوم
 -سوم .شودواجب می شدادنغسل  و پیش از سرد شدن بدن او از پس

 اًتمام ماه و خورشید گرفته وکسی عمد راگ -چهارم .غسل دادن میت
 ند. اینن غسل کآ یای قضاراحتیاط باید بر نماز آیات را نخوانده، بناب
های مستحب کاه غسل -پنجم. است مشترک چهار قسم بین مرد و زن

غسال  -ششدمشاود. انساان واجاب مای رقسم ب عهد و و طه نذربه واس
ل استحاضاه. ایان ساه قسام ساغ -هشدتمغسل نفااس.  -هفتمحیض. 
 (جنابات غیار از غسال)هاا با هر یک از این غسال ؛ها استزن مختص

بایاد وضاو هام  ،برای نماز و سایر چیزهایی کاه طهاارت شارط اسات
 بگیرد.از غسل  پیشگرفت. احتیاط این است که وضو را 

. هها ذکر شادر رسالهدهای مستحبی بسیار است که غسل .2مسأله 
ه از طلوع صابح جمعال جمعه است که وقت آن سدتر از همه، غکمؤ اما

نجاام ااگر تا اهر  .شود دهجا آوربهتر است نزدیک اهر به .تا غروب است
 جا آورد.هاست ب )عهده( چه که بر ذمهاهر به قصد آن از ،دنده
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 غسل چگونگی

باین  فو مکلا ،م اسات: ترتیبای و ارتماسایسو قد کیفیت غسل بر
 ست. وترتیبی افضل ا اما ؛ر استیمخ جا آوردهب دخواهرکدام که میه

شساتن طارف راسات و  ساپسآن عبارت است از شستن سر و گردن، 
 ل.سغ دقصه ب طرف چپ، تنبعد شس

کاه ؛ لساقصاد غه ر آب بدیکباره ارتماسی عبارتست از فرو رفتن 
 .بگویند یک مرتبه فرو رفتعرفاً 
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 وضو

سار و  حدست و مسا وضو عبارتست است از شسستن صورت و دو
د تاا رویی که موی سر مییل صورت را از جااین ترتیب که اوّه ب، پای

ی انظر پهنای صورت به اندازه رازی صورت و ازدآخر چانه به حسب 
سات را از دسات را ساپسکه بین انگشت شست و وساط قارار گیارد، 

 بشوید. گونهتا سر انگشتان و بعد دست چپ را به همین  آرنج

تری آب وضاو، قسامت جلاو سار را مساح  اسپس با دست راست ب
 اشد.بنابر احتیاط از پهنا به اندازه پهنای سه انگشت بسته ب .کند

 ای چپ را با دسات چاپ، باپا و ،بعد پای راست را با دست راست
 انگشاتان تاا از حیاث درازی، از سار .دماین حهمان تری آب وضو، مس

 .عمولم قدره حیث پهنا ب از ی مچ پا، ودگو

 سلغ و وضویط ارش

مباح باودن آب یعنای  -لاوّ: است چیز شانزدهغسل  و شرط وضو
 د.باشنغصبی  ،آب

این است کاه ه مضاف ب مضاف نباشد. مطلق بودن آن یعنی -دوم 
خربااازه و آب مثااال آب هندواناااه و  ؛گوینااادن ف آن را آبردر عااا
چناد  رها ،گل آلود شدن آب صرفها. این مانندت وگالب و شآبگو
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گویند، مضااف میکه در عرف آن را آب  تا وقتیزیاد گل آلود باشد 
  .شودنمی

 . باشدنپاک بودن آب یعنی نجس  -سوم

پاک بودن محل غسل و وضو، پیش از شروع. پاک بودن  -رمچها
کند گرچه کفایت مین عضوآ وضو یا غسلشروع  ر عضوی پیش ازه

عضو هام پااک  دبا شستن خو ربلکه اگ از شستن عضو سابق باشد. پس
 و جاری کافی است.  رآب کُمثل  ،بشود

آب  چنین محل ریختنمباح بودن مکان غسل و وضو و هم -پنجم
 غسل و وضو.

 .اشتندت عمل ت یعنی نیّنیّ -ششم 

قصاد  س اگار باه، پدجا آورهخدا ببرای یعنی  تقربقصد  -هفتم 
 ری اگباطل است. بل ،جا آوردهی یا به قصد خنک شدن بینماریا و خود

 دارد. نعیب  ،ضمن باشد قصد خنکی در

 جاا آورد. پاسهیعنی خودش غسل و وضاو را با ت،مباشر -هشتم
 ، باطل اساتشست قصد غسل و وضوه اعضای او را ب دیگر اگر کسی

نیات  یازنش داحتیاط خواین صورت بنابر  ردصورت اضطرار.  رد مگر
کاه  ر صاورتید، هغسل یاا وضاوگیرند یاعضا رکند. اما ریختن آب ب

  ست.ا ترک بهتر است و همکرو گرچه د،ضرر ندار بشورد،ش دخو
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 و ل سارر غسل اوّد ؛شد که ذکر ایگونهبه ترتیب بین اعضا  -مهن
چاپ. در وضاو اوّل شساتن  طرف راست و بعاد طارف سپسن و دگر

پای  حو مس سر حمسو راست و بعد دست چپ  دست سپسصورت و 
ترتیاب  ایان هاگار با. دنادار مقدم چپ. پای چپ را بر راست وراست 

 باطل است. ،دوضو نگیر

ر پای شساتن. عضاو بعادی را پایش از دالت یعنی پی امو  -همد 
 . ویدشب خشک شدن عضوهای سابق

در  اسات. و باه عکاس آن باطال ؛از باال به پایین شساتن -یازدهم
، باشادمی پاشتان تا مفصل گان سر کشیدن دست از سر و پاها بهتر حمس
وضو اسات. در  صط اخیر مخترجایز است. دو ش عکس نیزبرچند هر 
تاا زیااد طاول بکشاد  ؛ هر چندجایز است اعضا ستنل فاصله بین شغس
اسات از پاایین باه بااال یز چناین جاانزند. هام سر او از 1که حدس وقتی
 .دکه بخواهگونه  بلکه هر ؛شستن

آب را  ،که مو باشاد جایی غسل در هنگامشرط است  -دهمدواز
در  .شاود هاحتیاط این است که موها شست هنگام د؛به پوست بدن برسان

الزم  شستن ماو کاافی اسات و ،باشدنوضو اگر صورت از الی مو پیدا 

                                           
 .مانند: د،ل کند. حدث یعنی کاری که غسل را داطل می 1
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آب را باید باه  ،کم مو باشد اگر و د؛سانرنیست آب را به پوست بدن ب
بلکاه  ،الزم نیسات پوست آن حمس ،سر حمس هنگام. دبرسانپوست هم 

 موی جلوی سر هم صحیح است. رب

ی کاه بایاد شساته یاا ئرسیدن آب به تمام اجزای اعضا -همدسیز 
 شاود. اگار برطارف دباشد بای ض اجزابع شود. پس اگر مانعی در حمس

سار  یباه انادازه گرچاهبعد معلوم شود چیزی از اجزا خشاک ماناده، 
  وضو یا غسل باطل است. ،اشدب سوزن

ضرر  ترسر آب، پس اگ استفادهضرر نداشتن  گرچه -دهمچهار
 باطل است، و تکلیف تیمم است.  ،داشته باشد

ر گاایا غسل. پاس  ضوو گرفتن یبه اندازهداشتن وقت  -همپانزد
 ووضاو  ،شاودقضا نماز  ،وضو یا غسل یباشد که به واسطه گوقت تن

 غسل باطل است. 

غصابی  ،کندگیرد یا غسل میارفی که با آن وضو می -همشانزد
 .باشدنچنین از طال یا نقره باشد و همن
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 مبطالت وضو و غسل

باول.  -لاوّ :چیاز اسات هشاتل سامابطالت وضاو و غ .1مسأله 
 د.، در صورتی که از معده و روده خاارج شاوباد -سوم .غایط -دوم

س پاو نشانود،  نبینادشام وگاوش چبه واسطه آن که  بیخوا -چهارم
 -پدنجمدارد. ناضارر شانود بیند و گوش میچشم میکه  رت زدنچ

. یگندیاوا و مساتیبرد مانناد: بیهوشای، چیزهایی که عقل را از بین می
 کاری که بایاد بارای آن غسال کارد مانناد: جنابات و حایض. -ششم
پاس  احتیااط. بنا بر ؛میت )لمس( سم -هشتم .استحاضه زنان -هفتم

 مقادّمر بهت یرد.گبنا بر احتیاط برای نماز وضو ب کرد، را لمسر میت گا
 یک غسل نیت هار د، باجنب باش هوضو است بر غسل، و هر گا شتندا

در حکام باول  دیاآیمبیارون  ،رطوبتی که پایش از اساتبرا .ددو را بکن
 .است

از خارج شدن منی واجاب نیسات  ددن پس از بول و یا بعراستبرا ک
از اساتبرا  پاسآن ایان اسات کاه اگار  یهدو فایا ،ولی مستحب اسات

، باا یکای نیم بول است یا منیندارطوبتی از مخرج بول خارج شود که 
نجاس  یازنآن رطوبت  شود ووضو و غسل باطل نمی 1های پاکاز آب

                                           
 غیر ا  د،ل و منی چند قسم است:  ،ش،   خارج میسارط،دت هایی که ا  ان .1
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و  شاودل باطال مایساو غ باشاد، وضاو دهت ولی اگار اساتبرا نکارسنی
 .نجس است رطوبت مزبور

اسات  موجاب وضاوفقاط بعضای  ،شدر مبطالتی که ذک. 2 هألمس
ی و گیااوان، دمسااتی، بیهوشاای، خااواب ه،معااد دبااا ،غااایط ،ماننااد بااول
جنابات. بعضای  بعضای موجاب غسال اسات مانناد اماقلیله استحاضه 
 متوسطه ول است مانند حیض و نفاس و استحاضه سو غ وضو موجب

 هد.داز غسل انجام  پیشوضو را  داین سه مور در بنابر احتیاط .ثیرهک

                                                                                   
 گ،یند.یم« وَ ْی»کمی سفید و چسبنده است و ده آ   ،آیدآدی که دعد ا  د،ل دیرو  میالف( 

 گ،یند.« مَذْی»آید کر   دا همسر دیرو  میب( آدی را که هنیا  دا ی 

اگیر  ر  هیاگ،ینید، وهمیه ایین آب« وَذْی»آید و ده آ  پ( آدی را که دعد ا  منی دیرو  می
اسیببرا  کنید. طریهیهمجرای، د،ل یا منی نمانده داشد، پاک است و وض، و غسل را داطل نمی

  ر ت،ضیح المسائل ذکر شده است.
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 یممت

ر د، دشاوواجاب مای از وضو یا غسال)بجای( تیمم بدل . 1 لهأمس
 دماور هفاتدر نتواند وضو بگیرد یا غسل کند، کاه  اًکه شرع صورتی

 کند:تحقق پیدا می

ایان  در کاردل سایاا غ ود وضاوشادری که بقن آب به دنبو -لاوّ
جساتجو  ،شاودآب یافت می ،که در اطراف هدداحتمال ب صورت اگر

دن طرفی که یقین به نبو ره رگم، واجب استب رفتن آل و دنباکردن 
 اشد.بداشته  بآ

انناد مبه واسطه پیری یا ناتوانی، یاا تارس از دزد و جاانور و  -دوم
  ها یا دسترسی به آب نداشته باشد، باید تیمم کند.این

همچنااین اگاار تهیااه کااردن آب یااا اسااتعمال آن بااه قاادری مشااقت 
 را تحمل نمی کنند. )سختی( داشته باشد که مردم آن

اگر از استعمال آب بر جاان خاود بترساد یاا بترساد کاه باه  -سوم
واسطه استعمال آن مرضی یا عیبای در او پیادا شاود یاا مرضاش طاول 

 بکشد یا شدت پیدا کند.
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هر گاه بترسد که اگر آب را باه مصارف وضاو یاا غسال  -چهارم
 سه صورتو جواز تیمم به این جهت در  شودبرساند، دچار زحمت می

 است:

 فعالً خودش نماید صرف غسل یا وضو در را آب اگر که آن الف(
 تمشاقّ تحمّلاش یا شودم  مرضش یا تلف باعث که تشنگ  به بعداً یا

 .شد خواهد مبتال دارد، زیادى

 از کاه بترساد است، واجب او بر حفظشان که کسان  بر که آن ب(
 .شوند بیمار یا تلف تشنگ 

 یاا تلاف و بترسد «حیوان یا باشد انسان چه» ودخ غیر بر که آن پ(
 ابا صاورت ساه ایان غیار در و باشاد، گاران او بر تابیشانب  یا بیمارى
 .نیست جایز تیمم آب داشتن

گر کس  که بدن یا لباسش نجس است و کم  آب دارد ا  -پنجم
با آن وضو بگیرد یاا غسال کناد، باراى آب کشایدن بادن یاا لبااس او 

 د، ولا دن یا لباس را آب بکشد و با تایمم نمااز بخواناماند، باید بنم 
ف اگر چیزى نداشته باشد که بار آن تایمم کناد، بایاد آب را باه مصار

 .وضو یا غسل برساند و با بدن یا لباس نجس نماز بخواند.
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ا اگر غیر از آب یا ارف  که استعمال آن حرام است آب ی  -ششم
 است و غیار از آن آب ارف دیگرى ندارد، مثالً آب یا ارفش غصب 

 و ارف دیگرى ندارد، باید به جاى وضو و غسل تیمم کند.

هرگاه وقت به قدرى تنگ باشد کاه اگار وضاو بگیارد یاا   -هفتم
شود بایاد غسل کند تمام نماز یا مقدارى از آن بعد از وقت خوانده م 

 تیمم کند.

بار زماین، و  تیمم عباارت اسات از زدن دو دسات خاود .2مسأله 
 شود.ها، به ترتیبی که ذکر میدن به صورت و پشت دستمالی
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 تیمم چگونگی

 ر تیمم چه بادل از وضاو باشاد، یاا بادل ازدواجب است  .1 مسأله
باا هام باه  را ساتد دو .ها را با هام روی زماین بزنادستدغسل،کف 

یین اسات تاا پاا ماو تاا ابارو و بهتار هاگرستن از ،نآپیشانی و دو طرف 
پشات  رسات چاپ را باد کاف آن از پاس ،ی بکشدباالی بین ابروها و

سات راسات را د کف سپس ؛انگشتان ست تا سرداز بند  ؛ستاست رد
هاا را تدس پشتگر بزند و دیعه فد ست چپ، بکشد، و یکدپشت  رب

 کند. حمس

 شرایط تیمم

 :دماننا تاسا برتجا نیز معاین ،شدکر ذل سشرایطی که در وضو و غ
ی و پاک باودن اعضاا نآ نپاک بود - 2مباح بودن خاک یا زمین -1

ه مستهلک کمخلوط نبودن به غیر خاک مگر خیلی کم باشد  -3تیمم. 
ت یعنی پشت سر هم الامو -5 .شد که ذکر ایگونهه ترتیب ب -4 باشد.
باشارت م -7 .بای کاه ذکار شادترتیه از باال به پایین ب -6وردن. جا آبه

یات و قصاد ن - 9 .هااساتدشاانی و یر پد نعن مادنبو -8 .خود شخص
ا باتار اک و زمینی که پایشخ ان بدکرر تیمم جایز است تیمم دقربت. 
 بدل از غسل. گرچهباشد  هتیمم شدآن 
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 ها صحیح استچیزهایی که تیمم بر آن

چاه  ،باشاد قصاد آنزمین بر  مهر چیزی که اس است تیمم باجایز 
ن آواجاب چیازی کاه بار  بر احتیااط بنا. یا ریگ گخاک باشد یا سن

 شاده جماعو غبااری کاه  داشته باشد یا گردردی گَید با ،کندتیمم می
هاا هاا. اگار ایانایان ماننادن فرش یاا لبااس و دادتکان با  گرچه ؛باشد

، تیمم کند بلکه حتی اگار باا اشدنب جمعکه  بارغگرد و  با ،ممکن نشد
تایمم  لباه گ ا ،شاود. اگار آن هام نشاد لصی حائجز دگردست  ندز

 .ممکن نشود کانیدن آناگر خش ،نماید
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 گانهت نمازهای پنجاوقا

 .ل اهر است تا غروب آفتاباوّ وقت نماز اهر و عصر از .1 مسأله
طارف شادن  رقرص آفتاب تا بشدن از پنهان  پساحتیاط آن است که 

 قصادچه خادا خواساته کند بلکه آنن 1ضاق، قصد ادا و مشرقسرخی سمت 
 .کند

 اً تقریب)صف شب نغرب است تا ل ماز اوّ اشوقت نماز مغرب و ع
ند واسطه عذری مانه از اهر شرعی( اگر ب پسدقیقه   20ساعت و 11

بح صتا  دتوانمی ،اموشی و حیض تا نصف شب نخوانده باشدفرخواب و 
 اً اطحتیا ،اما اگر از روی معصیت تا نصف شب نخواند دبه نیت ادا بخوان

 جا آورد. هت ادا و قضا ببدون نیّ

گاه  تاب. هرآفاست تا طلوع  صادقبح صل بح از اوّصوقت نماز 
از  پسباطل است ولی  ،آورد جاوقت به نماز را پیش از از مقداری اً عمد

وقت، هر گاه یک رکعت در وقت واقع شود صحیح است هر چند در 
 .است صورت عمد معصیت کرده

                                           
وظیفیه وقت خ،اند . قضا پس ا  گذشت وقت است. ما فی الذمه )آنچیه . قصد ا ا یعنی  ر  1

 (  ر حالی که نمی  اند  ر وقت است یا خارج ا  وقت.شخص است
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 قبله

بارای  .واجاب اسات سامتبه آن  خواندن قبله یعنی طرفی که نماز
ای اشاخاص راسات و با خادا خود خاناه ،به باشدعکه نزدیک ک کسی
 ع است.قیعنی سمتی که خانه خدا در آن وا ،آن است جهتدور، 

 پوشاندن عورت

اگار چاه  دخاود را بپوشاان 1نحال نماز عورتی مرد باید در .1 مسأله
 دو موی خود را بپوشاان زن باید تمام بدن حتی سر .بیندی او را نمیسک

ها و دستد صورت به مقداری که در وضو شسته می شو ندنولی پوشا
 دنپوشاانی ،دبیناناامحرم او را مای اگار .، الزم نیستچتا مچ و پاها تا م

 ها نیز واجب است.این

که  عورت بلکه مطلق لباس نمازگزار پوششواجب است  .2 مسأله
حارام ی از ئاگار ماو .باشدنباشد هر چند ساتر نحرام گوشت  یاز اجزا
ان از دبارای مارلبااس  .نمازگزار باشد نمااز باطال اسات هرامه گوشت

اس بانیز لد و  ندار باشد ولی برای زنان ضررنطال باف ص و ابریشم خال
 و مکان نمازگزار باید غصبی نباشد.

                                           
 .مدف،عمخرج  و ع،رت یعنی آلت و  . 1
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 ی که واجب است لباس و بدن نمازگزار ازتنجاسا

 چیز است: هیازد دها پاک باشآن

ت و شان و هر حیوانی که حارام گواسبول و غایط ان ل و دوم:اوّ
مشاکوک پایش از بات داشته باشد غیار از پرنادگان. رطو هخون جهند

ت ، همچناان کاه در مابطالدر حکم بول اسات استبرا یا در حال استبرا
 وضو ذکر شد. 

گرچاه باشاد ه خون جهند دارایمنی انسان و هر حیوانی که  م:وس
 کاه منای دود و ندانارطوبتی که از انسان خارج ش .ت باشدشحالل گو

ا در صورتی که استبردر حکم منی است های پاک است یا یکی از آب
 باشد.  هنکرد

 حیوانی که خون جهنده داشته باشد. هرانسان و  مردار چهارم:

 داشته باشد.  هخون انسان و هر حیوانی که خون جهند پنجم:

 . یینه دریا خشکی،سگ و خوک  هفتم: ششم و

 در روان باشاد، و در اصالسات کنناده کاه مهار شاراب و  هشتم:
آفتاب و هوا جوش بیاید. اما جاوش با ری که وحکم آن است آب انگ
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آن،  ساومدو  بخاار شادنآتش پااک اسات اگار چاه پایش از ا بآمده 
 آن حرام است.  نوشیدن

که شراب مخصوصی است کاه از جاو باه عمال )آبجو( فقّاع  نهم:
 باشد.نآید هر چند مست کننده می

 ، نیازکسی است که منکر خدا و یا مشارک باشاد اوکافر، و  :دهم
کاه مساتلزم شاد ضروری از احکام اساالم باحکمی ی که منکر سهر ک

ن ساه ها کاه هناوز باانکار رسالت باشد. در حکم کافر است اطفال آن
 رست(ی )آتش پو مجوسمسیحی بنا بر احتیاط یهود و  اند.هرسیدنبلوغ 
 است.  سنج

 ،جنب از حرام قخوار، اما عرال یعنی نجاستجلّ شتر قعر :یازدهم
 ،که رطوبت آن باقی است تا وقتیچند  رهاقوی عدم نجاست آن است 

 نیست و باطل است. زئا آن جاب نماز
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 ها()پاک کننده مطهرات

 :برد، پانزده چیز استمطهرات که نجاسات مذکور را از بین می

 سه قسم است: رب ؛آب :لاوّ

 ب باران، و آب راکد بر دو قسم است:آد و آب جاری، آب راک

و ساه  ی که سه وجب عارضفار را در آن آبی که اگر :رّآب ک .1
کناد. پر مایارف را اشته باشد بریزند، دوجب طول و سه وجب عمق 

 نیم است. سه وجب و چه احتیاط در اگر

ایان  یاک از هار رد کر. حکم تطهیر یعنی کمتر از :آب قلیل . 2
 که ذکرخواهد شد.د دار قچهار قسم فر

کاه  صورتیدر  استکف پا و ته کفش ده پاک کنن ؛زمین :دوم
یادن رفاتن یاا مال هرا باا. دباشه رفتن روی زمین نجس، نجس شد اثر بر

. و دشاویپاک ما شدن عین نجاست بر طرفاز  پس ،روی زمین پاک
 .شرط است خشک بودن زمین

نقل و انتقال  معموالًکه است هر چیزی  دهپاک کنن ؛آفتاب :سوم 
مثال خااک و  زماین یچنین اجازاو هم هنجرپو  مثل زمین و در ،نشود
باا که جزء زمین محساوب شاود. شارط اسات کاه  در صورتی گ،سن
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. پس اگار خشک شود شدن عین نجاست بر طرفاز  پستابش آفتاب 
 شود.پاک نمی ،ودگرمی هوا خشک ش به کمک باد یا

که چوب چیز پاک مثل اینه تغییر ذات نجس ب ؛استحاله :رمچها
 ه،فانماک شاود، یاا نط نمکزار در گیا س ،شود ذغالسوختن  انجس ب

 ها.این مانندحیوان شود و 

کاه چیز پاک مثال ایانه نجس ب تغییر وصف چیز ؛انقالب :پنجم
 شراب سرکه شود.

 آنعرفای  صادق کاه تغییر محل نجس باه طاوری ؛انتقال :ششم
ایان  کاه در بمکاد را آدمای خاون که شپش یاا پشاهکند مثل اینق فر

اگار صادق نه خون انساان. اماا  ،شودمیصورت خون حیوان محسوب 
 کاه بااز خاون مکدکه زالو می نجس است مثل خونی ،نکند قعرفی آن فر

 ود. ششمرده می آدمی

طوبات او ر تمامیو  کافره آوردن کافر که پاک کنند ؛اسالم :هفتم
 .ویقاال باشد علی 1هر چند مرتد فطری -است 

                                           
کسی که ا  پدر یا ما ر مسلما  مب،لد شیده و خی، ن نیی  اسیال  را  . مرتد فطری: 1

 .قب،ل نم، ه سپس ا   ین خارج گر  
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مادر یا گاه پدر یا  هر -لوّسه مورد است: ا و آن در ؛تتبعیّ :مهشت
 شود.ها پاک میع آنببه ت، کودک ی طفلی مسلمان شدهجدّ و جدّ

آفتاب یا هوا جوش آماده ا ارف شراب یا آب انگوری که ب -دوم
ن سرکه شد یطهآن شراب و آب انگور به واس ،باشد و بعد سرکه شود

 شود. پاک میبع ته ها نیز بد و ارف آنگردپاک می

، و  ندگذارزیر او می از تخته که برای غسل ،غسل میت ابزار -سوم
ها غسال که او را در آن لباس و لباسهایی د،نزمی انداوی پارچه که بر 

یاز نهاا غسل، این دست غسل دهنده که با پاک شدن میت با نیز ،بدهند
 س غسل دهنده جاری نیست.شود. ولی این حکم در لباپاک می

ان و بااطن انساان واز بدن حیا عین نجاست ؛شدن بر طرف :نهم 
جاست نکه عین ها که به محض ایناین مانندمثل دهان و سوراخ بینی و 

 ست.ا پاک ،برود

نجاساتی در  هگاار مسلمان به این معنی که ها؛ ب شدنئغا :دهم
آگااه گشات و نجاسات ه لباس یا بدن مسلمانی دیدی و فهمیدی که با

کااری کاه  ردن چیاز را آدی یان دآاز نظر غایب شد و بعاد از  سپس
ال طوری که احتماه ب -کندمی ستفادهپاکی است )مثل نماز( ا نط آرش

و  تطهااره با گرچهاست  پاکی ئپس آن شی -باشده بدهی تطهیرکرد
 کنی.نپیدا علم ر تطهی
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 و گاستنجا یعنی مخارج غاایط را باا سان هو پارچ گسن یازدهم:
 شود.شروطی که ذکر می اب ،شود پاک کردکلوخ و پارچه می

بول یاا منای ه رطوبت مشکوک ب هپاک کنند ؛استبرا :همدوازد 
 ذکر شد.، که است

کاه  اسات باقی رطوبتی هپاک کنندکه  سالهغجدا شدن  :همسیزد
 .ماندمی از فشردن آن پس لباس و فرشدر 

 حیاوان. پااک باحل ذمتعارف از مح قدربهرفتن خون  چهاردهم:
ینکه اط رماند به شحیوان می یکه در اجزا استخونی ه باقیمانده کنند

از ذباح  پاسام گوشت رخونی که در حیوان ح حالل گوشت باشد. از
 .کرداجتناب  ، بنابر احتیاط بایدماندباقی می

ت شاخوار که در اصال حاالل گونجاستن حیوا یاستبرا پانزدهم:
اساتبرا آن  ماراد از سات.و بول و فضله او قرو آن پاک کننده ع ،باشد

کاه اسام کنناد  عمنااز خوردن نجاسات  و درا ببندن آناست که مدتی 
 شود.  آن بر طرفاز  اًرگی عرفنجاستخوا
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 نجاسات کردنپاک 

ایان ه با ،ی پاک کردن نجاساتی کاه گفتاه شادگونگچ. 1 لهأمس 
یاک و جااری  رّب کاآدر  ،که نجاس شاده را است: اگر چیزی گونه

ست اچنین نیست. هم ساله الزمغجدا شدن  .شودند پاک مییمرتبه بشو
 تطهیر محل بول و غایط.

ز ر حکم کر و جاری است و هر قطاره اد حال باریدن آب باران در
گااه ر از زوال عین پااک اسات. ها، پس آن که به محل متنجس برسد

رتباه م دو ،ه باشدشدبول نجس  با اگر ،با آب قلیل پاک کنند دبخواهن
اط احتیا ردومی بنا با و باشدمی لی نجسساله اوّغواجب است و  شستن

مرتباه کاافی  یک ،غیر بول نجس شده باشده زی بیچ نجس است. اگر
 دکاه خواها جاناست در وی، مگرقنجس است علی اال غساله آن است و
ساه مرتباه شساتن نجاس ااروف  در .غیر ااروف اساتدر این  آمد و

 و گمیدن ساشآ لیسیدن یا آب واسطهه بآن اگر نجاست  .واجب است
ایی اگار از قبیال چیزها .الزم است خاک مالی نیز ،زبان باشد باخوک 

 هالغساتاا داد باید فشاار یاا حرکات  ،کنداست که آب در آن نفوذ می
 خارج شود.

تن باا آب و پااک سااسات باین ش ردن محل غایط مخیّردر پاک ک
محکام  ه پااک و ساخت واز عین نجاست با هار چیازی کا بدنکردن 
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مثل اوراق قرآن  قابل احترامباید از چیزهای  .باشد مانند سنگ و پارچه
 نباشد. نیز استخوان و سرگیننباشد، دعا یا احادیث یا 

شادن عاین، یاک مرتباه کاافی  بر طارفاز  ، پسآب بشوید اگر با
 است و غساله نیز پاک است مطلقاً.

 سه هب گرچهتبه باشد رسه م باید ،کندر ب تطهیآغیر  ااگر خواست ب
ی باشد در صورت نآ پارچه و مانندف رسه طه ب سه پهلو یا گف سنرط

پااک  بمالاد تاا قادربایاد آن گرنهتر پاک شود وکم تبه یارکه به سه م
 از هزیااد عضاو،ت کاه اطاراف اسا آن شود. ولی شرط این قسم تطهیر

ه سایدرن جااآناز قبیل خون باه  دیگری و نجاست هنشد همتعارف آلود
 ب پاک کنند به طرزی که گفته شد.آباید با  رنهگو ،باشد

ریخاتن نشاده، که هنوز غاذا خاور  خواررشی رسبول پ در. 2 مسأله
 س را فاراتماام متانجّ کاه آب ایگوناهبه کند کفایت می عضوآب به 

زم اب التنخواره اجدختر شیر بول ن پاک است ولی ازآغساله  و دیرگب
 است.

بار آب قلیل واجب است کاه آب را ا تطهیر نجاست بدر  .3 مسأله
عاالوه بار  کنیاد،آب قلیل  دروننجس را  عضوپس اگر  ،بریزند عضو
به خاالف کار و جااری  ،شودآب هم نجس می، شودکه پاک نمیاین
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د و یاا نجاس را ناخاواه آب را روی نجاس بریز ،است پاک کنندهکه 
 .کنندجاری  وارد آب کر و

پااک  ،شمرده شادهیر از نجاسات یازده گانه چیزی غ هر .4 مسأله
، با یکی از شیئی مرطوبکه علم قطعی حاصل شود که این رگاست، م
 ،چناد اان قاوی باشاد رهاگماان یازده نجس برخورد کرده است آن 

 ت.سکافی نی
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 ثابت شدن نجاسات

 شود:نجاسات از سه راه ثابت می .1مسأله 

باشاد  داشاته نگرگماااسات و ا سیقین کند نجا سانخود ان  ؛لاوّ
 .دکنمینکفایت 

ه داو باواختیاار ر دن چیاز آ کاه ذوالید یعنی کسی دادنخبر  ؛دوم
 .اموال امین و کنیز ،مداست مانند همسر، خا

قول یاک  یا از نجس است و چیزیل بگویند دعا دو نفر مرد ؛سوم
 نجس است.  شیئیکه د نفر اطمینان حاصل شو

اسات و  حارام سجنجاس و متان وآشامیدن چیاز ندخور .2مسأله 
 .رانگیدن به آچنین است خورانیدن هم

 جاآن در ن مسجد حرام است. هرگاه نجاستیدنجس کر .3مسأله 
ن و آچناین آیاات قارهم ،تواجب اس اًرفون آن دپاک کر ،دیده شود

 بنابر احتیاط. :مهئانبیا و ا هایناماهلل و  اسامی
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 اذان و اقامه

پاایش از نماااز  نآ نجااا آوردهکااه با یییزهااااز جملاه چ .1مسددأله 
 تاربایش ناذا اقاماه از. تأکیاد بار ساتا اذان و اقاماه شد،بامی بسیارتحب سم

 است و بهتر ترک نکردن آن است.

ر ترتیبی که ذکاه اذان هشت فصل و اقامه نه فصل است ب .2مسأله 
اهلل رسول  اًمحمد اشهد انّ -3اشهدان ال اال اهلل  - 2اهلل اکبر -1 :شودمی
 -7لعمال حی علای خیار ا -6ح حی علی الفال - 5االصل،حی علی  -4

 .ال اله اال اهلل -8اهلل اکبر 

ل وّدر اذان فصال ا اماا مشاترک اسات ها باین اذان و اقاماهذکر این
بااقی  و، ر اقامه فصل هشتم یاک مرتباهدو  ،چهار مرتبه، باقی دو مرتبه

د قگویند: العمل دو مرتبه بدر اقامه بعد از حی علی خیر  .دو مرتبه است
 ا.الصالامت ق

 ،فته شادگ نچهآ هبمنحصر است  اًفصول اذان و اقامه شرع .3مسأله 
ولی اهلل جزء اذان و اقامه نیسات. پاس باه قصاد ورود و  لیاًع و اشهد انّ

 دارد.نقصد تیمن و تبرک ضرر ه ، بلی بتسجایز نی گفتن آن 1یتئجز

                                           
 داشد.. یعنی ده عن،ا  ج ء اذا  و اقامه وار  نشده و واجب نیست، دلکه روا می 1



 63 ........................................................................ اذان و اقامه

در  ومخاتص اسات روزاناه ه نماز استحباب اذان و اقامه ب .4مسأله 
 .گفتنش بدعت و حرام است غیر آن مشروع نیست و



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

 مقارنات نماز

 و ؛شاود هجاا آوردهیعنی چیزهایی که واجب است در حال نمااز با
 م است:سدو نوع ق رب که ت،ها اسب از آنمرکّ نماز

 کنیرواجبات رکنی و غیر 

 اًوسهو اًدکمی آن عم یعنی چیزهایی که زیادی و واجبات رکنی
 کمای هاایی اسات کاه زیاادی ونآرکنی  یرو غ ؛کندباطل میرا  نماز

 .نه سهوی ،کندعمدی آن نماز را باطل می

 رکنی نمازواجبات 

ام، االحار اتکبیرل نیت، دوم اوّ :واجبات رکنی پنج است .1مسأله 

 ،وعکر ام و قیام متصل به رکوع، چهارماالحر اتکبیرسوم قیام در حال 
 .جده یک رکن است(س)هر دو  ودپنجم سج

الزم قلبای . خطور نیت عبارت است از قصد عمل داشتن .2مسأله 
ا قصادهای یاصاد ریاا قپاس  ،اساتر معتبا صد قرباتق نیتدر  .ستنی

 تباریاز معن ؛اسات نمااز ، باطل کنندهباشدر خدا یه غراجع بکه  دیگری
 وب عصار یاا مغارر و عیین کند مثل اهت ،دخوانا که مینمازی رت اس
 .عشا
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صاد قه ام عبارت اسات ازگفاتن اهلل اکبار، باراالح اتکبیر .3مسأله 
 نماز. شروع

فتن ر ایستادن پیش از قیام متصل به رکوع عبارت است از .4مسأله 
ال حاچه در  ،باشد هباشد یا نخواند دهخوان هسور چه حمد و ،وعبه رک

 ماینپاس ه ؛سکوت از قیام به رکوع برود و چه در حال ذکر و قرائت
مال عکوع به رقیام متصل به  ،ودرحال ایستادگی به رکوع ب درقدر که 
 است. هآمد

ن باه حادی کاه کاف شادرکاوع عباارت اسات از خام  .5مسأله 
اناو ز ربا هاادست بنابر احتیاط گذاشتن تمام کف .او به زانو برسد هادست

 .ستحب استم دنبر را به عقب نوزا .واجب است

 عکاور از قرائات، پسکعتی از نماز رر هر دواجب است  .6مسأله 
 .دآورجا به

 بارتن پیشاانی ذاشاعبارت اسات از خام شادن وگ دسجو .7مسأله 
 وضاعم پیشاانی بار رسایدن .دباش قسجده صاد که عرفاً ایگونهزمین، به 
 .دکنکفایت میبه قدربند انگشت  سجده

ستنگاه موی سار اسات تاا رحد پیشانی به حسب طول از  .8مسأله 
و باه حساب عارض باین دو گاودی طارف راسات و چاپ  غ،مااسر د

 صورت.
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کف  :واجب است گذاشتن هفت موضع بر زمینه در سجد .9مسأله 
ها، دو انگشت بزرگ پا ؛اهدستپشت  گرنه، وامکانها در صورت دست

ح بر آن صحی هبر چیزی که سجد پیشانیگذاشتن  ؛دو زانو و پیشانی
 باشد.، واجب میاست

 چیزهایی که باشد و قکه اسم زمین بر آن صادهر چیزی  .10مسأله 
ساجده بار آن صاحیح . ،روید مانند چاوب و بارگ درختااناز زمین می

عدنی خوردنی و یا پوشاکی انسان و م ؛که پاک باشدشرط اینه ب ؛است
هر چه باشد صحیح اسات حتای بارگ درخات و توتاون و  بقیه ؛دشنبا

 7داالشاه ریف حضرت سایداز همه تربت ش برتر ؛هااین مانندتنباکو و 

 است.

. هر واجب است رکوع از پس هرکعتی دو سجد هر در .11مسأله 
 پس زیادی و یا کمای یاک ساجده ساهواً ،و سجده با هم رکن استد

 مضر نیست.

 غیر رکنی واجبات

 واجبات غیر رکنی نه چیز است:  .1مسأله 

کعات رقرائت یعنی خواندن حمد و یک ساوره از قارآن در  ل:اوّ
 ل و دوم.اوّ
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ه گفاتن  ن عباارت اسات ازآعه، و ببیحات ارست دوم:
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یاد و وگب االحیرا  اتکبیرل از نیت نماز، اوّ پسترتیب یعنی  :هفتم
ید وگرکوع را ب ، و ذکربرود به رکوع سپسبعد قرائت حمد و سوره و 

 شاکلهماین ه با .بایساتد و ،ویادگرا ب هدکر سجو ذبرود و بعد سجود 
 و تسابیحات رخیازدو ب دبخوانا دتشاه سپس ؛جا آوردکعت دوم را بهر

ه شد با که گفته ایگونهو بعد از آن رکوع و سجود را به  داربعه بخوان
د، ویگبشهد ورد و تآجا کعت چهارم را بهر شکلمین هبه  ؛عمل آورد

 شود.سالم از نماز خارج می. با ویدگب سالم سپس

جاا آورد و نمااز را پشات سار هام باه یجزااالت یعنی امو هشتم:
 شود. جخارنمازگزار  صدقاز  اًباشد به طوری که عرفنها فاصله بین آن

 آراماش بادن وا نمااز یعنای با واجاب یطمأنینه در تمام اجزا نهم:
 لحاا نمااز در جاا آورد. پاس اگار چیازی را ازآن را به تکان نخوردن

 و دهرسی از راه ،و حرکت شتابکه در حال مثل این ،ویدگن ببدتزلزل 
ر ود ذکاساج از رکاوع یاان ساتایا در حال برخ ،ویدگاالحرام ب اتکبیر

 نماز باطل است. ا،ر آخرحتی حرف  ،ویدگب

ذکر رکوع  تسبیحات و)اذکار  واجب است قرائت و سایر .2مسأله 
 ،دصاحیح بخوانا طریق عربیه ب را و تشهد و سالم و تکبیرات دو سجو

پاس اگار  ؛کندا د، مثل عرب اآن یعنی کلمات و حروف را از مخارج
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، نمااز باطال دنمایانا دارج ایا حروف را از مخا دکلمات را غلط بخوان
 است.

 و آهسته خواندن بلند

 نماز صبح و مغرب و یهواجب است حمد و سور دبر مر .1مسأله 
ته بلناد یاا آهسا دتوانازن مای .دحرف آخر آن را بلند بخوانا یعشا حت
 .دنهسته بخوانآ گرنهو ددایش را نشنوصامحرم نر صورتی که د دبخوان
 .دشو ندهآهسته خوا زن( و دمر) اًعصر مطلق ر نماز اهر ود

دا است ن جوهر صدآشکار ش )بلند خواندن( جهر مالک .2مسأله 
 شانیدن و ردرچناد هنشادن آن،  آشکار )آهسته خواندن( اتفر اخدو 

 عکس باشد.ه ب ،پهلوی او باشد نشنیدن کسی که

ز اآن جاایز اسات غیار رق سوره از هرخواندن  ،تئقرا در .3مسأله 
 یهااغیار از ساوره ، نیزواجب است هاارکه سجده آندچهار سوره سجده

 .دوقت باش از دست رفتنب جکه مو بلند

 «ساجده الام»دار عبارت است از ساوره های سجدههرسو .4مسأله 
 ءراقا»( و 53)ساوره  «والانجم»( و 41)سوره  «سجدهحم »و  (32سوره )
 (.96 سوره) «مباس
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تسابیحات اربعاه و ن دواناخکعت سوم و چهارم بین ردر  .5مسأله 
اگار  .اسات )بهتار( لضاولای تسابیحات اف ،ر استیّمخ تنها حمدسوره 
 .اندباید آهسته بخو ،کردانتخاب را  حمد
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 مستحبات نماز

 :شوداکتفا می به چند چیز اما بسیار است نمازمستحبات ( 58مسأله 

 اکبیرتاز آن که با  پساالحرام یا  اتکبیرشش تکبیر پیش از  ل:اوّ
 .نامیده شده است« احیهتتتکبیرات سبعه اف»م  االحرا

ز ا پاسپیش از رکوع و  (راکب اهلل)گفتن  کعت تکبیرردر هر  دوم:
 .هاو بعد از آن دهو سجدن و بین آ

و آن خوانادن دعاهاای  ،رکعت دوم از قرائت در پسنوت ق :سوم
هاا را جلاوی دسات عاادحاال  رد .اسات بلکه مطلق دعا و ذکارده وار

 .مستحب است ف آسمان بلند کردنصورت به طر

از رکوع پیش از تکبیر در حاال آراماش بادن گفاتن  پس چهارم:
 .1«دهمسمع اهلل لمن ح»

بحاول اهلل و قوتاه »کعتای گفاتن رر حال برخاستن در هار د پنجم:
 .2«دعاقوم و اق

                                           
 شن، ..خدا صدای کسی که او را سبای  کند می 1
 شن، .خی   و می.دا ت،ا  و قدرت خدا در می 2
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لیک عالم سال»از تشهد آخر پیش از سالم واجب گفتن: پس  ششم:
 .«برکاتهاهلل و  ةرحمایها النبی و 

به  اندندعا و آیات قرآنی خو ،نماز پایانتعقیب یعنی بعد از  :هفتم
هاا آن بهتارینها گفاتن ساه تکبیار و آن کمترین ه؛طوری که وارد شد
سای و ساه  ،است که سی و چهار مرتبه اهلل اکبر 3تسبیح حضرت زهرا

 مرتبه الحمدهلل و سی وسه مرتبه سبحان اهلل است.



 73 ...................................................................... مبطالت نماز

 مازن تمبطال

اوّل هر چیازی کاه وضاو و  :چیز استده نماز مبطالت  (59مسأله 
ه دست را روی دسات با تکفیر یعنی عمداً دوم:کند. غسل را باطل می

پشات  عماداً وم:سورند. آجا میها بهیکه سنّ ایگونهگذاشتن به  سینه
هار چناد باه  ؛روی آوردنبه قبله کردن یاا باه طارف راسات یاا چاپ 

تمام بدن به طارف راسات یاا  که با ا وقتیت اما سهوا صورت تنها باشد.
ای کلماهاً عماد چهدارم: .ضارر نادارد روی نیاورد،چپ یا پشت قبله 

 از داشته باشد غیارنچه معنی  تر باشد اگرکه یک حرف یا بیش بگوید
بگویاد نمااز باطال  ولای اگار ساهواً ،دعاا و آیاات قارآن خادا و ذکر
از نمااز ساجده  پاساست الزم  اما هر چند کالم متعدد باشد، شودینم

. ساهواً گرچاه ،باشد، یعنی از لبخند فراتر قهقهه :پنجم ورد.آ بجاسهو 
باشاد  صادای بلناد ابا صورتی کهدر نیا، د گریه کردن برای امر :ششم
 احتیااط نآو اعااده  ماازناتماام  ،وازآرگریه باید ی.غیر اختیار گرچه

انادک یاا  کاار هفدتم:دارد. نااست اما برای امر آخرت مطلقاا ضارر 
 رقاص و باه هاوا دکننده صورت نمااز باشاد ماننا بر طرفکه  بسیاری
اختیاار،  در حال اًعمد «و ال الضالین»از د مین بعآگفتن  :هشتم .پریدن
محل  شک در م:هنرد. ندایا در حال ضرورت یعنی تقیه ضرر  اما سهواً

کعتای، یاا در دو رکعتای و ساه ردو  نمااز ردکعاات مطلقاا ر شمارر د
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ی از نماز عمادا ئکم کردن جز زیاد یا :همدکعتی. رل چهار اوّ کعتر
 کان، هر چند سهوی باشد.ارچنین در ر غیر رکن و همد

 حرام است. ضرورت بدون نماز واجب عمداً عقط .2مسأله 
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 شکیات 

ر اجازا یعنای دیاا  ،مقدمات آن رداست یعنی  شرایط نماز ردشک 
 رکعات. شمار ردمقارنات، یا 

 رتشک در طها

و  داشاته باشاد، شاک در وضو یا غسل، و یا تیممه گا هر .1مسأله 
گار جاا آورد. اهاست باید طهاارت با سر زدهاو  که حدثی ازد یقین کن

 اگار تطهیر الزم نیسات. اشته باشد و یقین به طهارت،دشک در حدس 
 ،ماؤخر م است وکادامداند کدام مقدّنمیاما یقین به هر دو داشته باشد 

 دارد.نطهارت  که دارگذباید بنا ب

 هایی که اعتبار نداردشک

پنج قسم آن  ،است رکعات بیست و یک قسم شمارشک در اجزا و 
 :دراگذصحت نماز به ب کند و بنانشک ه یعنی اعتنا ب ،ندارد اعتبار

شک  نماز یاجزا ی ازئدر جز هگا پس هر ،شک بعد از محل ل:اوّ
  و جازء گاردد آنایاد برب ،شته باشدنگذن آصورتی که محل  رد ،کرد

 واردکند که تحقق پیدا میبه این ، گذشتن محل .جا بیاوردهبعد آن را ب
که مثل این ،آن گذشته باشد اعتنا نکند اگر محلّ .باشد هجزء بعدی شد

یاا در حماد در  ،ل خوانادن حمادحااکند در شک االحرام  راتکبیدر 
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چناین شاک هام رکوع.ه از رفتن ب پس هیا در سوره ن سورندحال خوا
 ر.دیگیه آ خواندناز  پس هسور یا دمحای از در آیه

 از مغارب شاک کناد کاه پسکه مثل آن ،شک بعد از وقت دوم:
ه کا طلوع صبح شاک کناد از پسرا خوانده یا نه، یا  عصر و اهر نماز

 نماز راز طلوع آفتاب شک د پس یا ،نماز مغرب و عشا را خوانده یا نه
 صبح بکند.

 یاا رسالم صبح یاا اها از پسکه مثل این ،سالم از شک بعد سوم:
ن ولی در ایا ؛یا زیادتر کمتر رکعت خوانده یا که دود مغرب شک کن

 ،شاک کارده آننسابت باه نماازی کاه در ، فرطا صورت باید یاک
ه دو یاا دو و سا صبح شک بین یک و نماز که درمثل این باشدصحیح 
 هار.مغرب بین دو و سه یا سه و چ نماز در و کند.

 صبح بین یک وسه و ردکه مثل این ،دو طرف شک باطل باشد اگر
 شاکباین ساه و پانج  ماثالً عصر و اهر در و چهار و مغرب بین دو در

 .دکند، شک اعتبار دارد و باید نمازش را دوباره بخوان

در نماز زیاد شک عرفاً ی که سیعنی ک ،الشکثیر شک ک چهارم:
ه شک رکعات، پس باید بشمار یا در نماز باشد  یاجزا ردچه  ،کندمی
 د.صحت گذار رکند و بنا را بناعتنا 



 77 .............................................................................. اتیشك

 اهگرهری، پس دیگامام و ماموم با حفظ  شک هر یک از پنجم:
 دیگریبنا به یقین  ،ملتفت باشد دیگریها شک کند و نآیکی از 
کند، و میعمل یقین خود ه ب ،اگر امام باشد ،که یقین داردنآ .دگذار
از ریقی که نمطامام را به  ،اگر ماموم باشداما کند، می یرویپاو از موم ام

 بتصد قرقه ب که سه سبحان اهلل، مثل اینکندآگاه می خوردنهم هاو ب
یا  ،ل یا سوم اهر و عصر استکعت اوّرکه سه عالمت این،  دیگویم

یا سوم  کعت دوم یا چهارمرکه عالمت این دخوانیمقصد قربت ه تشهد ب
 . مغرب است

 کندهایی که نماز را باطل میشک

کند هشت که در هر صورت نماز را باطل می ییهاشک .1مسأله 
 قسم است:

 نماز مثل نماز صبح و ،کعتی در نماز واجبرشک در نماز دو  ل:اوّ
 اهر و عصر و عشای مسافر.

 کعتی مثل نماز مغرب.رر نماز سه دشک  دوم:

تی که پای یک در میان کعتی، در صوررشک در نماز چهار  سوم:
 باشد.
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 دوپایاان  میاان باشاد، پایش از در ودصورتی که پاای  رد چهارم:
کاه : تآن صاحیح اساهاای صاورتبعض  در ،پایان از پساما  سجده

 خواهیم گفت.

ه باشد و چ هسجد دو ، چه پیش ازاًو پنج مطلق شک بین دو پنجم:
 ن.آ از پس

 هر حال. در شش شک بین سه و ششم:

 هر صورت که باشد. در ،و شش ک بین چهارش هفتم:

 خوانده.  کعترنداند چند  رکعات که اصالً شمار ردشک  هشتم:

شک ل اوّهشت قسم است:  ،هایی که صحیح استشک .4مسأله 
جده سر دو سجده، یعنی بعد از تمام شدن ذکپایان  از پسسه  بین دو و

ر ا بارپس بناا  ؛بلند نکرده باشد هاز سجد چند سر رهوی، قدوم علی اال
 و ؛کنادنمااز را تماام مایو  ندخوامی دیگرکعت رارد و یک گذسه می
 .وردآجا میهایستاده ب کعت نماز احتیاطریک 

چهار  بنا را بر ه، کهسجد پایان دوشک بین دو و چهار بعد از  دوم:
حتیااط نمااز ا کعتر دواز نماز  پسکند و و نماز را تمام مید گذارمی

 آورد.جا میهب ایستاده
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 را بربنا  پایان دو سجده، که شک بین دو و سه و چهار بعد از سوم:
یااط عت نماز احتکدو ر سپسکند و و نماز را تمام می دگذارچهار می

 کعاترم داشاتن دو مقادّ ؛آوردجاا مایکعت نشساته باهرایستاده و دو 
 است. احتیاط هایستاد

حیح صا نمااز هر حاال کاه باشاد در چهار شک بین سه و چهارم:
کعت ر دو ، سپسکندو نماز را تمام می دگذارچهار می ربنا را ب .است

 .دورآجا میهنماز احتیاط نشسته ب

یکی  :و پنج، و این در دو حال صحیح است رشک بین چها پنجم:
ه باگاردد پس شک او بر مای ،داین صورت باید بنشین در ؛در حال قیام

 ،دکنامی آورد و نماز را تمامجا میسه و چهار و عمل سه و چهار را به
ه با ایردو سجده سهو ب، نیز آوردجا میهکعت نماز نشسته بردو  سپس

ماز را ن پس از پایان دو سجده، کهی گرید ؛وردآجا میههم زدن قیام ب
جاا هشاک چهاار و پانج با جهات دیهساهو ه ساجد دو کناد ومی تمام
 اما در غیر از این دو حال باطل است. آوردیم

  شاک او ،دنشینشک بین سه و چهار و پنج در حال قیام، می ششم:
 کارذکه  را دو و سه و چهار پس عمل ،گرددمیبر به دو و سه و چهار 

 آورد.یمجا ههم زدن قیام بهسهو برای به دو سجد آورد وجا میهشد، ب
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 بارشاک او  ،دنشاینشک بین ساه و پانج در حاال قیاام مای هفتم:
 هسجد و دو ؛آوردجا میهعمل دو و چهار را ب ،چهار به دو و گرددیم

 .آوردجا میهب هم زدن قیامهسهو برای ب

شاک او بار  ،دنشاینمای ،حال قیام شک بین پنج و شش در هشتم:
نج پس عمل چهاار و پا پس از پایان دو سجده جو پن گردد به چهارمی

ادی ی زیاساهو بارا ساجدهدو  وهورد، عالآجا میهب هاسجدهرا بعد از 
هو نیاز ساه دو سجد ،دهخوان قرائتیتسبیحات و اگر آورد. جا میهقیام ب

 چه الزم نیست. راگ ؛احتیاطورد بنا بر آجا میهب

 کاه باطال ییهااکلیه اقسام شک که ذکر شد چاه شاک .2مسأله 
کاه  هااییشاکچاه  واناد بخو سر از هم بزند وهرا ب مازناست که باید 

د، آور جااهعمل شک را باید با که صحیح است و اهآنچه  ندارد و اعتبار
محاض ه یعنی با ،که شک مستقر بماند صورتی این احکام را دارند در

مایااد، بلکااه بایااد ن عمال کناادشاک کااردن جااایز نیساات حکاام آن را 
د، به یقین و رک پیداهرگاه یقین یا ان به یک طرف  .کند مقداری فکر

ساتورات ماذکور دباه  ،دشک باقی مانا در اگر اما ؛ان خود عمل کند
 ماید.نعمل 
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 نماز احتیاط

ون سالم نماز باد از پساست که  اینکیفیت نماز احتیاط  .1مسأله 
دون با دخوانید و حمد میوگاالحرام می اتکبیرکند و ، نیت میلهصفا

ه مازها بن رسای لرا مث بقیه ذکرهاو د و باید حمد را آهسته بخوان ،سوره
مااز چناین هار گااه نهام ؛کنادنمااز را تماام دهد وعمل آورد و سالم 

و دکعات ایساتاده و ری کاه دو دمثل ماوار داحتیاط دیگری باید بخوان
 شد. ته الزم میسکعت نشر

در نمااز احتیااط  دنمااز شارط شا که در اصال هر چیزی .2مسأله 
مااز نعالوه شرط است که باه  .داردننمازها  فرقی با سایر و شرط است

را  ماازنکاه  کارهایی ها فاصله زیاد یا سایربین آنو متصل باشد لی صا
ین نمااز با خالصاهو  ؛یاوردنجا هقبله کردن به زند مانند پشت بهم میهب

و دباین آن  هگاا هر پس ؛را دارد مازناصلی و نماز احتیاط حکم وسط 
 .دوباره بخواندنماز را باید  ،ی به عمل آیدفانم

از سر  کند و عنماز را قطهای صحیح جایز نیست در شک .3مسأله 
چاه نمااز را چناان بلکه واجب است به وایفه شک عمل کند، ود یرگب

، پس اگر پیش از انجام کاری که نمااز را باطال معصیت کرده ،بشکند
ش نیاز دومانمااز  ،یردگنماز را از سر ب کند مانند پشت به قبله کردنمی
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دوماش صاحیح  ازنما ،نماز را اعاده کند 1یفمنا از پسر گا .باطل است
  است.

                                           
  ند.هم می. کارهایی که نما  را ده 1
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 نماز سهویات

؛ از(نم یاجزا)مقارنات  یا در ،است مقدمات نماز ردسهو  .1مسأله 
 سه قسم است:ر و آن ب

 ت ازسهو در طهاار نند، مااًباطل است مطلق سهوی که نمازها ل:اوّ
که د اینیا به اعتقا تاًکه غفلتیمم مثل این غسل و و حدس یعنی در وضو

 از آن ملتفات شاد پاسوسط نماز یا  در شد و مازمشغول ن ،است پاک
 .بخواندر س را از مازن دپس بای ،داشتهنکه وضو یا غسل یا تیمم 

 یاجازا رد، مانناد ساهو اًاست مطلق صحیحسهوی که نمازها  دوم:
هاا کاه در بعضای از آنکناد  کام زیاد یا اًی را سهوئکنی که جزرغیر 
 سهو واجب است. یسجده

آن صحیح اسات و بعضای  هایصورتبعضی سهوهایی که  سوم:
 باطل و آن شش قسم است:

 یعنی با بدن یاا لبااس نجاس ساهواً ،خبث طهارت از در سهو الف(
 خواند.ب نماز

نمااز  ،کرد اموشرپس اگر پیش از نماز ملتفت نجاست شد و بعد ف
 پسقضا کند. اگر  ،و اگر وقت گذشته ه،باطل است و باید نماز را اعاد

 ؛نیسات دوباره خواندن، نماز صحیح است و محتاج دفت شواز نماز ملت
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کان مم اگارد، وسط نمااز ملتفات شاو ردوقت باقی باشد. اگر  چندهر 
لباس را بکند، یا عاوض کناد، یاا بادن  1یفاست در همان حال بدون منا

در وساعت  ،اسات. اگار ممکان نیساتصاحیح ، نماز او نمایدرا تطهیر 
 اعاادهنمااز را  ونمایاد  کند و تطهیار عوقت نماز باطل است، و باید قط

 د.قضا ندار نماز صحیح است و ،دباش گر وقت تنگکند. ا

 یاناعتقاد اه ب ،هاخل نشددکه وقت نماز ر وقت مثل ایندسهو  ب(
 داز نمااز ملتفات شاو پاس رپاس اگا ؛غول نماز شادشم هاخل شددکه 

 باطل است.گرنه است و صحیح ؛هاز نماز در وقت واقع شد مقداری

 هقبلاه یاا باه کلی پشت باه ب دپس اگر معلوم شو ،قبلهدر  سهو( پ
ملتفات  چه در وساط نمااز ،نماز باطل است ،ب بودهچطرف راست یا 
حیح نمااز صا ،ب بودهچاگر بین قبله و راست یا  .آن شود و چه بعد از

ه قبله بجا رو باید از همان ،شود متوجهگاه در وسط نماز  ولی هر ؛است
 ود.ش

 ،در مکان غصبی نمااز خوانادهاً که سهومکان مثل این سهو در ت(
 متوجاهاگار در وساط  .صحیح است ،پس اگر بعد از نماز ملتفت بشود

 ،اندبرسا ی خود را باه مکاان مبااحفممکن است بدون منا چنانچه ،شود

                                           
 . انجا  کاری که نما  را داطل کند. 1
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اگر جای پیشاانی  چنین است حکمباطل است. هم گرنهصحیح است و 
پسات  ،شت بستهگو بیش از چهار انشتان پای اگان گزار از جای سرنماز

 یا بلند باشد.

حاارام  یدر لباااس از اجاازااً کااه سااهوسااهو در لباااس مثاال ایاان ت(
 و؛ است صحیح ،دشو متوجهپس اگر بعد از نماز  د؛ت نماز بخوانشگو
، ممکان اسات کنادن و عاوض کاردنچنانچه  ،اثنا ملتفت شود ردر اگ

ح اسات در و صاحی ،ت وقاتعباطل اسات در وساگرنه صحیح است و
 ان.ابریشم یا طال باف برای مرد چنین است حکم لباسهم ؛وقت تنگی

 ،رکنی را کم یا زیاد کند اًکه سهومثل این، سهو در ارکان نماز ج(
اه در هار گا کام شادن . دراًزیاد شدن آن نماز باطل است مطلقا اپس ب
و بعاد آن را  ن رکانگاردد آبر د،نشده ملتفت شال خدا دیگریرکن 
 نماز باطل است. ،شدهداخل  دیگاه در رکن بع هر اما ؛وردآ جابه
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 سجده سهو

 شود: ب میجوا هفت جا سجده سهو در  1.مسأله

اد باه اعتقا ددر وسط نمااز حارف بزنااً جا یعنی سهوکالم بی ل:اوّ
 .دیا از نماز غافل باش شدهکه از نماز خارج این

د ویگب م نماز راسال اًسهو ،سالم بیجا یعنی در غیر مورد سالم دوم:
از  پاس کعتایرهاار چمازهاای نرکعات دوم مغارب یاا  که درمثل این

 ،مادهی نماز باه عمال نیافکه منا در صورتی سپ ؛سالم داد اًتشهد سهو
 جا آورد.هدو سجده سهو ب دو نماز را تمام کند و بعد خیزبر

رکاوع  در وکه ملتفت نشاد  تشهد فراموش شده در صورتی م:سو
از  او واجب است. اما اگر پیش رسهو ب سجده دو شد؛د وار دبع کعتر

ساهو  هو دو ساجد دد و تشاهد را بخوانادباید برگار ،شد متوجهرکوع 
 جا آورد.هجا بای قیام بیرب

رکاوع  مشاغولکاه  ر صورتید هفراموش شد سجدهیک  چهارم:
 ست.اچون رکن است، مبطل نماز  هو سجدداما  د؛باش هشد

 که ذکر شد.  چنانشک چهار و پنج هم م:پنج

 جا.ن( بیدقیام )ایستا ششم:
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یاا  ید، مثل زیادر غیر این هفت مورد .جا( بیتنشس)ن دقعو :هفتم
ساهو  هاقوی عدم وجوب سجد ،چه ذکر شدنآر غیر د ،کمی در اجزا

 ،دورجاا آهسهو به زیادی و کمی سجد ربرای ه اًبلی اگر احتیاط ؛است
 بهتر است.

ساهو  دهو ساجداز نماز قصد  : پسسهوده سج چگونگی .2مسأله 
ه ساجده و  با دهعمال آوره ر نمااز بادی یا کمی که دای زیارکند بمی
لیک علسالم م اهلل و باهلل اسب :گویده میر سجدد .داردنو تکبیر رود می

لی محماد ی اهلل عیا بسم اهلل و باهلل و صل ،برکاته اهلل و ةرحم ایها النبی و
د، و و باهلل اللهام صال علای محماد و آل محمایا بسم اهلل  ،محمد لو آ
و  دگوییو یکی از این ذکرها را م ،رودمی سجدهه ب وبارهد نشیند ومی
الم سلا) دهدو یک سالم می مازن دمثل تشه دخوانو تشهد می دنشینمی
 .لیکم...(ع.. یا السالم لینا.ع

ساهو  ساجده عالوه بر ،هفراموش شد یدر بعضی از اجزا .3مسأله 
مثل تشهد و یک ساجده. در ایان صاورت  ؛آن نیز واجب است یضاق
هو را آورد و بعد ساجده ساجا میهاز نماز ب پسآن جزء را  یل قضااوّ

ش پی گرچهآورد این جزء می که برای غیر از ارحتی سجده سهوهایی 
 از این جزء سهو شده باشد. 
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 ،دو واجاب باشاد رساهو ها ساجدههرگاه نماز احتیاط و  .4مسأله 
 .جزء را یچنین قضادارد و همم مینماز احتیاط را مقدّ

نمااز  از پاسسهو واجاب فاوری اسات کاه بایاد سجده  .5مسأله  
جاا هگااه فراماوش کارد صاحیح اسات با جا آورد، بلی هارفاصله بهبال

و  ساجده یاک استچنین هم آید،خاطرش ه هر وقت که ب ن آنآورد
ه داز قضای سج پست تحب اسسم حتیاطه اگر چه ادفراموش ش شهدت

کرد و  ط که اگر فراموشحتیاخالف نماز اه ، بدنماز را بخوان ،و تشهد
 .دوباره بخواندباید نماز را  ،دی به عمل آمفمنا

 جمیاعجازء مثال نمااز احتیااط،  یه سهو و قضاددر سج .6مسأله 
: پاک بودن بدن و لباس و قبله شرط است شرایطی که در نماز ذکر شد

چیزهاایی کاه در  رت و مباح بودن مکان و لباس و سایعور پوشاندنو 
 .گفته شد نماز
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 کیفیت و احکام سایر نمازها

 نماز قضا

 از دساتی که یبترتهر فوت شده به  قضای نمازهایی که. 1 مسأله
جاا هبا ایگونهه ببداند، ن را آکه ترتیب  ، در صورتیواجب است هرفت

  ب ساقط است.ترتی ،دآورد که ترتیب حاصل شود. اگر ندان

 بر پسر بزرگ ،ر فوت شدهپدقضای نمازهایی که از . 2 مسأله
 باشد.نو از روی تقصیر  عمداًکه  واجب است، در صورتی

 نماز آیات

 ه،زی و زمین لرگرفتگ نماز آیات در موقع ماه و خورشید .1 مسأله
 .شودواجب می و وزیدن بادهای ترساننده

 خوانادن از پاسرکعتی  هر یق است که درطرآن به این  چگونگی
رکاوع  و باه دخواناحمد یک قسمت از پنج قسمت یک ساوره را مای

هار  بهتر اسات کاه پایش از طور تا پنج رکوع تمام شود.ینهم ،رودمی
 .درکوع یک حمد و سوره تمام بخوان

از مقادمات و مقارناات و  جهاتاحکام نماز آیات از هر  .2مسأله 
 هار آن هاایعرکاو است ولای در روزانهشکیات و سهویات مثل نماز 
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و  دگاذاربر اقال مای بنا را ،شته باشدذن نگآر محل گا ،کرد گاه شک
 نمازش صحیح است.

تن گارف لی از اوّگارفتگفتاب آیات در ماه و آ نمازوقت  .3 مسأله
ز ا پاساست  رولی بهت ؛اصحّ شدن آن بنا بر است تا باز شیدخور رصق

هاا )کساوف و در غیار ایان ؛نادکنشروع به باز شادن قصاد ادا و قضاا 
 است. تا آخر عمروقت نماز  (خسوف

ا جاهکسی که در وقات آن با قضای نماز آیات نیز بر هر .4 مسأله 
ا گرفته ی خورشید و ماهدر صورتی که تمام قرص واجب است یاورده ن

اماا اگار بعاض  تارک کارده باشاد اًدر حین گرفتن ملتفت شده و عمد
 ،شاود متوجاه دنشاده و بعا گام متوجههنشخص در آن  قرص گرفته و

 قضا بر او واجب نیست.

 نمازهای نافله

کعات رهشت  ،کعت استرسی و چهار  روزانههای افلهن .1 مسأله
ه یافله اهر است پیش از نماز اهر و وقت آن تا ماوقعی اسات کاه ساان

 ن شود، ماثالًآدو هفتم ه به انداز (شودکه بعد از اهر پیدا می)شاخص 
ه آن باه دو یهر وقت مقادار ساا ،شاخص هفت وجب باشد اگر درازی
افلاه عصار ن کعاترهشت ، نیز افله اهر استنآخر وقت  ،وجب رسید
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شاخص باه  هسای است پیش از نماز عصر و وقت آن تا موقعی است که
 چهار هفتم آن برسد. یهانداز

وقات  نماز مغرب، و از پسافله مغرب است نرکعت  چهار کهچنان
کعات نشساته کاه ر دو شدن سرخی طرف مغارب اسات. و لئتا زا آن
 عشا و وقات نماز افله عشا است. بعد ازنشود، میکعت محسوب ریک 
 دو و شاب لاهکعات نافرهشات  ، نیازخر وقت نماز عشاا اساتآآن تا 
نصاف  از پاسهاا وقت ایان ؛افله وترنکعت رو یک  عافله شفنرکعت 
 ح پایش از نماازافلاه صابنرکعت  دو و قاست تا طلوع صبح صاد شب
ود شوقت که خوانده  و ؛است وتر و شفعافله ناز  پسن آو وقت  صبح،

 .قتا ااهر شدن سرخی به طرف مشر

 دهکعت باه یاک ساالم بایاد خوانارل مذکور هر دو فنوا .2مسأله 
غیر از  چه شرط و واجب است در نماز واجبنآنماز وتر.  از غیر ،شود

پاس: جاایز  باشد،ها نیز شرط مینافله، در ةطمأنینسوره و قبله و قیام و 
از قبلاه منحارف  گرچاهل را بدون سوره و در حال راه رفاتن فاست نوا
 ثاواب بای ها بسایار اسات وجا آوردن آنهکید در بتأ .دجا آورهشود ب

 .شمار دارد
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 روزه 

 کااردن ازخااودداری حقیقاات روزه عبااارت اساات از  .1مسددأله 
 شود.مفطراتی که ذکر می

بسیار اسات  تحبیسروزه م .واجب است یا مستحب هروز .2مسأله 
 و روزه واجب بر هشت قسم است:

 ماه مبارک رمضان. روزه لاوّ

 قضای آن در صورت فوت. مدو

 .شودها ذکر میروزه کفارات که بعضی از آن سوم

 .عربانی در حج تمتقروزه بدل چهارم 

 عهد و نذر و قسم واجب شود. اای که بهروز پنجم 

 غیر واجب شود. طرفاره از جا اروزه که ب ششم 

 ف.اعتکا ومروزه روز س هفتم

 بر پسر واجب است. ،روزه که از پدر فوت شده هشتم

دوم نیات  لاوّ شرایط روزه واجاب هفات چیاز اسات:. 3 مسأله

 صحیح مسافر شرعی. روزه سفر مقدار همسافر نبودن ب سومقصد قربت 
یعنی روز عیاد  قابلیت زمان رمچها .حجربانی قاز  بدلر در گم ،نیست

چناین مااه باشاد. هامن اساتهاا حارام در آن هکه روز قربانفطر و عید 
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ی کاه پای در یهاروزه نیزنیست.  صحیحرمضان برای روزه غیر رمضان 
پدنجم خورد. نو رمضان بر  فطر و قربان عیده وسط آن باید ب ،پی باشد

ی از ئار در جزبودن زن در تمام روز از حایض و نفااس. پاس اگا پاک
 روزه باطال اسات. ،خر آن حایض یاا نفساا شاودآ جزءدر گرچه روز 

باشاد. چیاره سالم بودن در تمام روز از بیهوشای کاه بار حاواس  ششم
ق یاا مشاقت فاو بیمااری جهتخود از  ایضرر بر ترساشتن ند هفتم
 ت.سنیه صحیح روز گرنهو؛ هدالعا



 ارشاد المؤمنین .....................................................................  94

 وزه ر مفطرات

 )آمیازش( عمااج سدوم: ،یدنآشام دوم:ردن، خو ل:اوّ. 1مسأله
گفاتن، و احاوط بلکاه  :ماهئدروغ بر خدا و رساول و ا رم:چها ،کردن
در صورتی که از  اما. 1است ایشان هب 3حضرت فاطمه زهراق احاقوی ال

نسابت  فلتااًیاا غ دپس اگر دروغ باودن را ندانا ؛روی علم و عمد باشد
صابح.  لاوعطتاا  اًباقی ماندن بر جنابت عماد پنجم:باطل نیست.  د،ده
ارتمااس،  ششدم:حایض و نفااس و استحاضاه.  برچنین باقی ماندن هم

 ود یا غبار غلیظ به حلاق هاردرساندن  هفتم:یعنی سر زیر آب کردن. 
 ءحلق مخرج خا حدّ .شود لگ  بر اثر برخورد با آب دهان تبدیل بهگاه 
ا ، امایعاماله کاردن باه ماا دهم: ،استمنا م:هنکردن،  یّق :هشتماست. 

 دارد و بلکه مکروه است.نضرر جامد، ه اله کردن بام

ر بودن مذکورات در صورتی است که از روی عماد طمف .2 مسأله
 ت.سر نیطهیچ کدام مف اًباشد. اما سهو

بدون  شودمی بعضی موجب قضای تنها ،مفطرات مذکور. 3 مسأله
دن، در صاورتی کارو بردن و قی رمثل ارتماس و سر زیر آب ف؛ کفاره
. اگار باا اختیاار و عماد رگرددگردد یا بی اختیار بنی به حلق برکه چیز

                                           
 اطی است.. این فب،ا احبی 1
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ل یاا طارکردن در اوّفچنین است ا. هماستنیز واجب  فارهک ،برگرداند
شب باودن، و بعاد معلاوم شاود کاه روز باوده.  اعتقاده ب وقت ردر آخ

ه ارفک دن باشد، قضا وبوهرگاه از روی عمد و اختیار و با اعتقاد به روز 
 جب است.ر دو واه

وه بار العااحتیااط  رحرام باشد بنا ب اًری که ذاتطدر هر مف .4 مسأله
ب یاا شارا، دنکارمثل استمنا یاا زناا  ؛شودقضا، کفاره جمع واجب می

 .ال حیض و نفاس، بنا بر احتیاطحچنین است جماع در خوردن. هم

باه روزه  مخاتص اسات ،دنرثباوت کفااره در افطاار کا .5 مسأله
 یضااق و ،چه بعد از اهرو  رچه پیش از اهاً، ن مطلقمعیّ ذرنو  رمضان
، باشاد گکه بعد از اهر افطار کند، یا وقت آن تنا در صورتی نرمضا

 هارااگار پایش از  .دنباشاقی ینده وقتی برای روزه بااآیعنی تا رمضان 
یان ساه ااره الزم نیست، و در غیر باشد کفّ یعکند یا وقت آن وس افطار

 افطارکند. ود هر چند بعد از اهرشمورد کفاره واجب نمی

اسات تاا مغارب  قل طلاوع صابح صاادوقات روزه از اوّ .6مسأله 
 شرعی.

شاناخته  مشرقافق طرف در به پهن شدن سفیدی  قصبح صاد .7 مسأله
 از باالی سر. قن سرخی مشردطرف ش مغرب شرعی به بر .شودمی
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 ماه راه ثابت شدن

ثابات  ال باه پانج چیازمااه شاو آغاازو  مااه رمضاان پایاانو  شروع
شاهادت دو نفار عاادل.  دوم دیدن هالل به چشم خاود. لاوّ: شودیم

شخص  رجعاعلم و م غیر گرچهع جامع الشرایط رحکم حاکم شسوم 
علم که مشهور شاود مااه ه علم یا ان قریب ب مفیدخبر رم چها د.باشن

گذشتن سی روز از اوّل ماه پیش، در صورتی که اوّل پنجم دیده شد. 
 به یکی از این چهار چیز ثابت شده باشد. آن
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 قضای روزه

کسی که روزه رمضان از او فوت  هر رقضای رمضان واجب است ب
ض و حاای و مساافر و بیماارمثال  ر،چه با تقصیر باشد یا بی تقصای ،شده
دون در صورتی که با ،را خواب مانده باشدروز کسی که تمام  ا، وفسن

 .دنیت روزه خوابیده باش

 کفاره

 مااه رمضاان یکای از ساه چیاز کاردن روزه طاارفا هکفار .1مسأله 
 است: 

 یک نفر بنده آزادکردن. ل:اوّ

 دو ماه پی در پی روزه گرفتن. دوم:

ا هاورتی که یکی از ایانصدر  .شصت نفر فقیر را طعام دادن سوم:
 باجاحارام هار ساه و هافطار ب . درن استمعیّ غیر مقدور باشد دیگری

 شود.یم

اه و یک روز جایز است یک م پی در پیماه روزه دو  رد .2مسأله 
 .پراکندهرا  بقیهرا پشت سر هم بگیرد و  آن



 ارشاد المؤمنین .....................................................................  98

 زکات فطره

ه فطار اتاز توابع روزه ماه رمضان و شرط قبولی آن زکا .1مسأله 
باودن. یعنای کسای  غنیشرط ه بشود ب میجوا فمکل است. و آن بر

اشاته د ندور او هساتکاه ناان خا ارکه مخارج یک سال خود وکساانی 
باه ه باشد ک یعنی کسبی داشته ؛هوبالق باشد. بالفعل یا بالقوه و مقصود از

 اش برسد.روزانهروز مخارج ه واسطه آن روز ب

عیااد  ل غااروب آفتاااب شاابوقاات وجااوب فطااره از اوّ .2مسددأله 
ه پاس کسای کاباشد، می دتا اهر روز عی (ل ماه شوال استکه اوّ)فطر

 ردی کاه سک .بیاندازدخیر أت دتا اهر روز عی دتوانیم ،نماز عید نخواند
اجاب ط وحتیااباید پیش از نماز فطره را بدهاد. ا ،نماز عید حاضر شود

 .کنار بگذارداز طلوع فجر  پسرا  هفطر است

 ی برای خاود و هارسرکهبر شود یواجب مفطره  کاتز .3مسأله 
به  نباشد، واجب النفقه گرچه ،کسی که در شب عید جزء عیال او باشد

کاودک  گرچاهکه پیش از غروب آفتااب در خاناه او باشاد شرط این
 .خردسال و نوزاد

 و غالب انسان باشد از گنادم خوراکاز  دجنس فطره بای .4مسأله 
 .بدهدرا  آن ها. جایز است قیمتاین مانندجو و خرما وکشمش و 
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 کاهجنسای هار  سه کیلاوگرم اسات از اًفطره تقریب اردمق .5مسأله 
 .ددهب

 1اشادنبواجاب  او کسی است که فطره بر تحق فطره هرسم .6مسأله 
هاشامی  ه غیاردباشد در صورتی که فطاره دهناناشمی د هسی دولی بای
 .رسدیم قصورت استحقا رداشمی هاشمی به ه. اما فطره دباش

                                           
ان را ندار  و کسی هم ندار  کیه خرجیی او خ،  و خان،ا هال ک سد جی که مخارسدعنی ک .1

 را ددهد.
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 خمس

یکای از  خمس عبارت اسات از دادن پانج یاک ماال در .1 مسأله
 شود.هفت چیزی که ذکر می

 گیرد:به هفت چیز تعلق می سخم .2سأله م

 .دآیجهاد به دست می که از غنیمت یعنی مالی لاوّ

و  مثال عقیاق ،شودورد میآزمین بیرون  زیر که ازهایی معدن دوم
 ها، حتی گوگرد و نمک.این مانندفیروزه و 

 گنجی که کسی پیدا کند.سوم 

ن بیارو نآر فرو رفتن دبا که از دریا یی غوص یعنی چیزها چهارم
 مثل مروارید و مرجان. ،ورندآمی

 ذمی از مسلمانان بخرد.کافر زمینی که  پنجم

 .راممال حالل مخلوط به ح ششم 

 منافع کسب از تجارت و صناعت و زراعت. هفتم

 گیارد و مخصاوص باهمردم تعلق نمای اغلبل به چون پنج قسم اوّ 
کتفاا او  ،نظار هاا صارفاز شرایط و احکام آن ،اشخاص خاصی است

 گیرد. رکه به نوع مردم تعلق مییشود به دو قسم اخمی
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 شارط اسات کاه صااحب آن وباه حارام مال مخلوط  رد .3مسأله 
س یاا همان مقدار معلوم )کمتر از خموگرنه حرام مجهول باشد.  مقدار

 بیشتر( را باید به صاحبش برگرداند. 

 کاه خماس ماال ماینهدر صورت وجود شرط مذکور،  .4 مسأله
 .پیش از آن جایز نیست اما ،جایز است تصرف در آن مال ،داده شد

در منافع کسب زیادی از مخارج یک سال خاود و عیاال  .5مسأله 
 میانه روی به حسب حال شخص معتبر است. ،. در مخارجشرط استاو 

 ی است.مسمری و شقسال اعم از سال  ازمراد  .6مسأله 

عت باشد، مثل زراداشته  عددّهای متکه کسب در صورتی .7مسأله 
ناه  ،، جایز اسات بارای تماام یاک ساال قارار دهادو تجارت و نجاری

 ای هر یک.رجداگانه ب یهاسال

دادن  بارد مثال کرایاهمی سودها منافع آن حیوانات که از .8مسأله 
ا، و هااز آن غ و شیر گاو وگوسفند، یا نتایج هر یاکالو ا اسب و قاطر

 نفاعهاا هاایی کاه از میاوه آنر و درخاتهای غیر مثمادرخت رشداز 
، شادبا شهر مقدار که زیاده از مخارج عادی سال خود و عیاال ،بردیم

ک چنین خانه و اماالها را باید بدهد. هماست و خمس آن جزو کسب
 باشند. )خرجی(و مستغالتی که زیادی از مؤنه 
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 مصرف خمس

دات ساا ینصف آن سهم فقارا شود:نصف می ودخمس  .1مسأله 
، ماشهشود به ها منتهی میاست یعنی کسانی که از طرف پدر نسب آن

ان مراد از فقر هما .دنباشناز اوالد حضرت  گرچه 9جد حضرت پیغمبر
است کاه در  7و نصف آن سهم امام ،فطره گذشت اتاست که در زک
ده ایط داشارجاامع ال دحضرت یعنی مجتها نمایندگاناین زمان باید به 

 .دسادات بده یبه فقرا فرد ا جایز است خودل رنصف اوّ .شود

قصاد و  عباادات شارط اسات نیات در خمس مثال ساایر .2مسأله 
نیست و ذمه او باری  پس بدون نیت یا به قصد غیر قربت صحیح ؛بتقر
 .1شودنمی

که د ن قدر خمس بدهنآجایز است به هر سید فقیری  .3مسأله 
و عیاال واجاب ازه مخارج یک ساال خاود ندیعنی به ا ،بشود غنی
ماس خدادن  هنگامدر سال از  مالک نیست جایز زیادتر ، امااشالنفقه
 است.

د، خمس نباش ی که واجب النفقه خمس دهندهصبه اشخا .4مسأله 
چناد ساید فقیار  رزن ها و فرزنادان و مادر و دادن جایز نیست مثل پدر

                                           
 ش، ..یعنی ا  عهده پر اخت خمس آ ا  نمی 1
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هااای هزینااهمثاال  ؛اشااخاصایاان  مگاار باارای مخااارج غیاار الزم د؛باشاان
 ها.این ی و مانندآموزش

باه ساادات و مطلاق  دشود به اذن مجتهارا می 7سهم امام .5مسأله 
ل علاوم صابدهد مثل مح دخاصی که در مقام ترویج دین اسالم باشنشا

 ق.شرع به شرط فقر و استحقاو مبلّغان ن امروج و دینی
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  تزکا

ره طال و نق دومو  لاوّشود: زکات در نه چیز واجب می .1مسأله 
کشامش. ششدم شاتر.  پنجمگااو.  چهارمگوسفند.  سوم. وکسکم

 جو. نهمم. گند هشتمخرما.  هفتم

بار  شاود کاه عاالوهوقتای واجاب مای هزکات طال و نقر .2مسأله 
 باشند. ه معاملهکوک به سکّسرد و مذگها بنآل بر سا یک ،نصاب

ط است در تماام ساال شر و شتر دزکات گاو وگوسفن در .3مسأله 
 .دباشننوده وکارکن ی بئصحرا دهچرن

کشاامش وقتاای واجااب و م و جااو و خرمااا گناادزکااات  .4مسددأله 
م کیلاوگر 863/ 790ها باهنآنصاب  .دکه به مقدار نصاب برسن شودیم

 رکمتا اگار سدانه بستن مالک شود پ هنگامگندم و جو را در  و ،است
 دانه بساتن مالاک شاود زکاات واجاب از پس ای و دباش مقدار فوق از

 شود.نمی

کاشتن  هنگامو جو است از  گندمچه مخارج زراعت نآ .5سأله م
کاارگر و الی  اجارت و ،اجرت زمین و بذراز  ،آن تا وقت تصفیه دانه

هر چه الزمه عمل  ها،و مالیات و غیر این ،زراعت نگهبانو  ،روبی قنات
 از پسجایز است که از حاصل کسر کند.  ،ها استآوردن و تصفیه آن
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ت خارج کاردن بایاد در روصبه حد نصاب برسد. در  این مخارج باید
 نگهبانمثل  ،زراعات رصورت مشترک مصارف بین گندم و جو و سای

گیارد مایتعلق گندم و جو  و اجرت کارگر آن مقدار که به هر یک از
 باید خارج شود، نه تمام آن.

در  ،قیمت خاارج کناد دهرگاه در مخارج مذکور بخواه .6مسأله 
حال وجوب زکاات اسات کاه  مالک ،د شدن قیمتصورت کم و زیا

 نه حال اداء آن. ،دانه بستن باشد هنگام

 چهارگانهزکات غالت 

، یاا اگر از آب باران ،زکات گندم و جو و خرما و انگور .1مسأله 
 اگار .است ،یک ده ،و یا رطوبت زمین مشروب شودد س و نهر قنات و

ان از و حیاو دلو و دسات وسیلهه نیمه عمیق یا ب های عمیق وهبا آب چا
زکااتش بیسات  ،دچاه یا رودخانه آب بکشاند و آن را مشاروب ساازن

 یک است.

کساانی کاه از  ل:اوّاسات:  مصرف زکاات هفات چیاز .2مسأله 
. اناادتعیااین شااده باارای جمااع آوری زکااات دجانااب امااام یااا مجتهاا

آزاد  م:سدو. 1بشاود لیف قلاوب ایشاان بارای جهاادأکفاری که تدوم:

                                           
 . یعنی  ل آنا  را ده  ست آور   و ده خ،  مبمایل کر  ، تا ده نفع مسلمانا  دجنیند. 1
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فقرای  رم:چهادارد. نجود زمان ما و و این قسم در کنیز وکردن غالم 
 فطاره و اتهمان است کاه در زکا فقیر درمالک شیعه.  غیر سادات از

 پرداخاتاز  دادای دین کسی که عااجز باشا م:جنپخمس معلوم شد. 
آن ه ولی زیادی که ب د؛باش قادر بر مخارج سال و عیال خود گرچهآن. 
در  او بادهیکاه شارط ایانه با دشاته باشااند دیاادین خود را بنم یادا

شایعه  ابن سابیل از ششم:باشد. ناشمی همدیون، شیعه  و دباشنمعصیت 
 گرچهتمام شده باشد.  خرجی او راه مانده و غیر سادات یعنی کسی در

قارض یاا گارو گذاشاتن یاا  برکه باشد به شرط این وطن خود دارا رد
، و مدرساه یرات مثل پالمطلق خهفتم: نباشد: توانمند فروختن چیزی 

 دن.کرساختن، و حمام عمومی یا جاده و بیمارستان بنا 

 حدود مصرف زکات

ود. شا غنیای است که هبه انداز ،فقیر بهکات زدادن  حدّ .1مسأله 
یااز ن عابن السبیل رف چه باشد. در است هر پرداخت بدهیادای دین  در
 ، بلکاهداردنای رخیارات حادّدبرساد.  به اندازه که به وطان است وی

 هرچه بشود.

 باودن و مقاروض نباودنغنای  ،ن زکااتاددر وجاوب د .2مسأله 
 ،قدر که به تنهایی مالک نصاب شد باا شارایط بلکه همینشرط نیست 
تحق سازکاات م یهدپس ممکن اسات دهنا ،واجب است دادن زکات
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ه این ممکن اسات باا دهناده دیگاری دسات بابنابرگرفتن آن نیز باشد. 
خاالف ر قصاد دادن داشاته باشاد با تاًکه حقیقشرط اینماید به ندست 

ی آن، گیرنده باشاد مگار باه هشود دهندفطره که نمی خمس و زکات
 استحباب. گونه
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 7هایی درباره عزاداری امام حسینپرسش
 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 حضرت آیت اهلل العظمی محضر مبارک فقیه عالیقدر 

 )دامت برکاته(بریزی ت دوزدوزانیهلل حاج میرزا یدا

 
 

 سالم علی م 
ساارور  تضامن عاارض تسالیت بااه مناسابت فرارساایدن ایاام شااهاد

 درباارهخواهشامندم باه ساواالت ذیال کاه  7بان علایشهیدان حساین 
ن و ناابوده و مورد نیاز عماوم مؤم 7عزاداری حضرت اباعبداهلل الحسین

 عنایت فرمائید. باشد، پاسخ الزم راعزادارن آن حضرت می

عاالی و تماامی خادمتگزاران دیان حنیاف اوند متعاال حضارتخد
موفق و منصور بدارد  را در سایه الطاف حضرت ولی عصر9محمدی

 .انشاءاهلل تعالی
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 باشد؟چه می:دلیل سینه زدن برای ائمه اطهار .1

ت حرک و :عزاداری ائمه اطهار و مستحب بودن برپاییرجحان  :ج
کسی  بر 7باعبداهلل الحسینمصائب حضرت ا دستجات سینه زنی در

ق قرآن مجید گریه حضرت یعقوب را در فرا .پوشیده نیست مخفی و
عنوان یک عمل ه حضرت یوسف که سالیان درازی طول کشید ب

یق ر طرهاز  :بنابراین پیروان ائمه اطهار ،ستایدانسانی و عاطفی می
ه ینسجات راه انداختن دستهمجالس و اطعام و  مانند برپاییمشروع 

ار ن ااهدارند و از دشمنات را زنده نگه میزنی، جهاد مقدس حضر
ت ت حضرسینه زنی در مصیب جاتهنمایند. دستتنفّر و انزجار می

قه به تجسّم مظلومیت حضرت و شدّت عالبیانگر  7 عبداهلل الحسینابا
 هماناست. باشد و از شعائر مذهب اهداف مقدّس آن مظلوم می

 به مجالس دینی و مومنانو مرسوم است  که تاکنون معلومطوری
 ماه هایروزها و شبتر بدهند و در های مذهبی اهمیت بیشسخنرانی

 نکنند. بسندهمحرم الحرام به عزاداری 
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آیا سینه و زنجیر زنی در عزاداری که منجر به کبود و  .2
 ؟شود، جایزاستحتی جاری شدن خون می

رن عزیز البته بر عزادا ،شودپاسخ سؤال اوّل معلوم می ، ازجواب ج:
 .گرچه دلیل برحرمتکنندالزم است جهات شرعی وعقالنی را رعایت 

 نیست. جاری شدن خون
 

برهنه شدن مردان در مقابل زنان نامحرم جائز است و  .3
ناظران نظر های افراطی که موجب جلب خودزنی

 ، چه ح می دارد؟شودیم

ه سات کاه عازاداران برهنابهتر بلکه در بعضای از ماوارد الزم ا ج:
نی د، و از خاودزندر مجالسی که زناان باشا عزاداری نکنند، مخصوصاً

 نمایند. خودداریافراطی 
 

 آیا سینه زدن و زنجیر زدن ریایی جایز است؟ .4

اطال باز عبادات است و ریا عمال را  :عزاداری برای ائمه اطهار :ج
 سعی شود با قصد قربت عزاداری کنند. .کندمی

 

یا تعزیه و شبیه خوانی در مراسم عزاداری جائز است آ .5
و در صورت جواز، پوشیدن لباس زنانه برای مردان و 

 استفاده از طبل و شیپور چه ح می دارد؟
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ان از و بنابر احتیااط مارد است تعزیه خوانی و شبیه خوانی جایز ج:
 موساایقی کااه اباازاراسااتفاده از  .کننااد خااودداریپوشاایدن لباااس زنانااه 

 حرام است. ،ص مجالس لهو استمخصو
 

 در نمایش و تعزیه و غیرآن جایز :آیا تشبّه به اهل بیت .6
 است؟

 :مقاام شاامخ حضارات ائماه اطهاارباه حرمتای بی تحقیر واگر  :ج
 نباشد حرام نیست.

 

ا تعزیه خوانی فرق دارد در صورتی آیا روضه خوانی ب .7
 که هر دو برای گریاندن است؟

بارای روضاه  امایه و روضه خوانی جایز است اگر چه اصل تعز :ج
 7ا حضرت امام رضا کهامر صادر شده است چنان :ائمه اطهار خوانی از

 به دعبل خزائی فرمود.
 

و دیگر  7عزای امام حسین دن لباس سیاه دریآیا پوش .8
 رجحان شرعی دارد؟ :ائمه

پوشیدن لباس سیاه در مجاالس عازاداری بارای عزیازان اماری  :ج
ی برا 7حضرت امام حسین سوگواریوم، چه بهتر که در ایّام است مرس

 ابراز حزن و غم استفاده شود.
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تعزیه خوانی مشتمل برکوچک کردن حضرت زینب  .9
یک فرد بیمار و پاشیدن نقل عنوان به  7و معرفی امام سجاد

 ها چه ح می دارد؟و نبات و زدن ساز و نقاره و امثال آن

ر تحقیا بی حرمتای ونجام داد که موجب ه نباید عملی ایدر تعز :ج
نباات  وموسیقی و پاشیدن نقال  ابزارنباید از  .مقام واالی حضرت باشد

 که مناسب مجالس عزاداری نیست استفاده شود.
 

عزاداری  در روزهایآیا نماز خواندن با لباس سیاه  .10
 م روه است؟ 7امام حسین

و از  ماانعی نادارد لبااس سایاه باادر ایام عزاداری نماز خواندن  :ج
باه  اروزهشود که پوشیدن لباس سیاه در این بعضی روایات استفاده می
 جهت حزن،کراهت ندارد.

 

هایی که در مراسم عزاداری اهل و کُتَل ح م عَلَم .11
 شود چیست؟استفاده می :بیت

هایی کاه نقاش آن صلیب است خصوصاً شکلهایی که به ملَعَ :ج
سات اهایی که از قدیم مرساوم ، ولی پرچمارددارد، اشکال دحیوانات 

 اشکال ندارد.
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آیا استفاده از دهل و طبل در مراسم عزاداری جائز . 12
 است؟

ال اشاکایل در مراسام عازاداری بلکاه مطلقااً استفاده از این وس :ج
 .دارد
 

های عزاداری چه استفاده از ابزار موسیقی در هیأت .13
 ح می دارد؟

 ال پنجم داده شده است.جواب سئو پاسخ در :ج
 

نماز  7  و امام حسین   :در ایام سوگواری اهل بیت .14
 مقدم است یا عزاداری؟

ن البته نماز مقدم است چرا که نماز واجاب یکای از ارکاان دیا :ج
اسالم است ولی عزاداری مستحب است و نباید واجاب را باا مساتحب 

 مقایسه کرد.
 

نی بانوان در برخی از مجالس مداحی و سخنرا .15
رسد. این عمل جایز ها به گوش مردان میصدای آن

 ؟است

ام شنوندگان نباشد، حار همراه شبهه و لذت بردناگر این عمل  :ج
  :اما نظر به دستور خدا که فرمودنیست، 
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  (.53)احزاب: 

سات الزم ا «پس پارده بخواهیاد از عی خواستید،متا هازن از اگر» 
 و پارساایی مقام عفّات ،خصوص مجالس عزاداریه در مجالس زنانه ب

 زن مراعات شود،که صداهایشان را مردان نشنوند.
 

آیا پول دادن به مرثیه سرایانی که در البالی اشعار . 16
کنند و یا با خود بعضی از مطالب بی مدرک را مطرح می

انند، صحیح است؟ آیا اصل عزاداری در اثر این خوغنا می
 ؟شودکار خالف، حرام می

پول دادن در مقابل مطلب بای مادرک و غلاط و اشاعار غناایی  :ج
م گونه اعماال غیار صاحیح، حاراصحیح نیست اما اصل عزاداری با این

رز طی و به البته مسلمانان باید در مرثیه خوانی از مطالب واقع ،شودنمی
 .کننداده صحیح استف

 

 ساختن خیمه وآتش زدن آن چه ح می دارد؟ .17

ار اشکال نیست، اما اگر آثا بی ضایع کردن مالبا مالحظه  جواب:
طلاوب و م نیکاوباشد، بلکه امری می جایز ،شرعی و تبلیغی داشته باشد

 است.
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 ملَی در ایام محرم روی عَیهاپارچه و دستمال .18
ینه جهت تعمیر مسجد و آیا فروش آن و صرف هز ،بندندیم

 حسینیه جایز است؟

نیّات بندناد، در صاورتی کاه کسانی که پارچاه و دساتمال مای :ج
 .توان در موارد فوق صرف کردمی ،خاصی نداشته باشند

 

دن مراسم جشن و عزاداری بدون اجازه کربر پا  .19
 شوهر و رضایت او چه ح می دارد؟

زل ه باشد و زن در مناصورتی که با حق شوهر منافات نداشت در :ج
 اشکال ندارد. کند،عزاداری  ،شخصی خود که مربوط به شوهر نیست

 

و اعیاد  :کف زدن در مراسم جشن میالد ائمه .20
 مذهبی در مساجد و خارج از آن چه ح می دارد؟

کف زدن در اصل حرام نیست ولی در اعیاد مذهبی مخصوصاا  :ج
 کرد. ست زدن خودداریدها باید از در مساجد برای حفظ حرمت آن

 

 

 برکاتة رحمة َّللا و کم ويالسلم علو


