
 
آموزش هاي واجب 

ــد گروهـي از مـردم دور مـردي را  روزي پيغمبراكرم�داخل مسجد شدند و ديدن
گرفتهاند و از او سؤاالتي ميپرسند؛ پيغمبر�فرمودند: اين مرد كيســت؟ گفتنـد: علّامـه 
است.فرمودند: منظورتان از علّامه چيست؟ گفتند: اين مرد داناترين كسي است كه از اصـل 
ــد:  و نسب عرب و وقايع دوران جاهليت و اشعار عربي باخبر است. پيامبراكرم�فرمودن
اين چيزي كه شما به آن اشاره ميكنيد علمي است كه نه از ندانســتنِ آن زيـاني بـه شـما 
ميرسد و نه از دانستن آن سودي عائد شما ميشود. سپس آن حضرت فرمودند: در اصل و 

اساس، علم سه چيز است: 
الف: آيه．ٌ محكمه．: علم به اصول اعتقادي و كسب آگاهي در خصوص توحيــد و نبـوت و 

معاد و عدل و امامت. 
ــناخت  ب: فريضه．ٌ عادله．: علم به اصول اخالقي و آگاهي به فضايل و رذايل اخالقي و ش

راه تزكيه و پاكسازي درون از صفات ناپسند. 
ج: سنّه．ٌ قائمه．: علم به احكام الهي و آگاهي به وظايف شرعي و تكاليف انساني. 

ــه فضـل  آنگاه پيامبر�فرمودند: و هر چه غير از اين سه مورد باشد علم نيست بلك
است. كافي/٣٢/١ 

با توجه به اين حديث شريف، اّولين علمي كه يادگيري آن واجب و الزامــي اسـت علـم 
مربوط به اعتقاد،اخالق و احكام است. هر مسلماني بنا به تأكيد نبــي معظّـم اسـالم حضـرت 
ــت ايـن علـم را بـه خوبـي بيـاموزد و از مـهارت الزم  ختمي مرتبت� موظّف و ملزم اس
ـرت  برخوردار شود.در صفحات آينده فشردهاي از احكام شرعي  برگرفته از رسالهي عمليه حض
ـتفادهي  امام خميني(قدسسره) با عنوان احكام ديني،نياز ايماني ذكر ميشود؛ اميدواريــم مـورد اس
ـايند  خوانندگان محترم قرار گيرد.عزيزاني كه عالقهمندند در اينباره اطّالعات بيشتري كســب نم

ميتوانند به رسالهي عمليهي مرجع عاليقدري كه از او تقليد ميكنند مراجعه نمايند. 
ــادي  قابل ذكر است اين مجموعه در سه جلد تنظيم شده كه جلد اّول آن: مباحث اعتق
و جلد دّوم: مباحث اخالقي و جلد سوم(همين جلد) به احكام شرعي اختصاص يافته است. 
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درآمد 

ــم و  وقتي انسان بالغ شد١؛بر اساس فرمان خداي جهانآفرين در قرآن كري

كلمات نوراني بزرگان دين�موظّف به انجام وظايف و مسئوليتهايي ميشود 

كه بايد آنها را به خوبي بشناسد و بعد به طور صحيح و دقيق "عمل" كند. 

ــلمان اسـت كـه موجـب  انجام اين واجبات، بخشي از وظايف عبادي يك مس

ــدگـي مشـترك  نزديك شدن بنده به بارگاه ُربوبي ميشود؛ بهويژه عزيزاني كه زن

ــرعي شـديدًا نيـازمندند كـه در  خود را آغاز كردهاند به دانستن برخي از احكام ش

صفحات آينده به طور خالصه و فشرده در خصوص احكام تكليــف،موضـوع تقليـد، 

آداب نماز و نمازگزار،آداب تيمم و مطهرات و نجاسات اشارهوار مطالبي را خواهيم 

ــات مسـائل شـرعي ميتواننـد بـه  گفت و خوانندگان محترم براي آگاهي از جزئي

رسالهي عمليهي مرجع محترمي كه از او تقليد ميكنند مراجعه نمايند. 

 
                                                           

١ـ نشانههاي بلوغ يكي از اين سه چيز است: ١) روييدن موي درشت زير شكم باالي عورت ٢) بيرون آمدن مني در هر حال ٣)تمام 
شدن ١٥ سال قمري در پسر(١٤سال و ٦ماه شمسي) و تمام شدن ٩ سال قمري در دختر(٨ سال و ٨ ماه و نيم شمسي). 
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  ٢١

 
١$  نماز 

نماز ستون دين است و بهترين عبادتهاست. نمازگــزار، خـدا را بسـيار دوسـت 
ـانش  ميدارد و در نماز با خداي مهربان،گفتگو و راز و نياز ميكند و از نعمتهاي بيپاي
ــد،  تشكّر مينمايد.هنگامي كه وقت نماز فرا ميرسد، وضو ميگيرد،لباس پاك ميپوش
عطر ميزند و در اّول وقت مشغول نماز ميشــود و فقـط بـا آفريننـدهي خويـش اُنـس 
ميگيرد و به او مهر ميورزد.بــا ادب در مقـابل پـروردگـار جـهانيان ميايسـتد،تكبـير 
ميگويد،حمد و سوره را درست ميخوانــد و ركـوع و سـجده را كـامل انجـام ميدهـد. 
همهي اعمال نماز را با آرامش به جا ميآورد و در تمام كردنِ نماز، عجلــه نميكنـد. در 

صورت امكان نمازهاي واجب خود را در مسجد و با جماعت برگزار ميكند. 
٢$  روزه 

روزه گرفتن، يكي از عبادتهاي بزرگ اسالم است، خدا روزهداران را دوسـت دارد 
و بهترين پاداش و جايزه را به آنان ميبخشد. هر انسان مسلمان بــايد در مـاه رمضـان 
روزه بگيرد؛ يعني از اذان صبح تا اذان مغرب، از خوردن و آشاميدن و چيزهاي ديگــري 

كه روزه را باطل ميكند و شرح آن در رسالهي عمليه آمده خودداري كند. 
ــيريم كـه بـراي  وقتي ميخواهيم روزه بگيريم نيت ميكنيم، يعني تصميم ميگ

انجام فرمان خدا روزه بگيريم(نيازي نيست كه آن را به زبان جاري كنيم). 
ــاه كـرده  نكتهي مهم اين كه هر كس بدون عذر شرعي روزهاش را بخورد، گن
است. بعداً بايد قضاي روزهاش را بگيرد و براي جبران گناهي كه انجام داده بايد توبــه 

ــا شـصت  كند و در مقابل هر روزي كه روزهاش را نگرفته است شصت روز،روزه بگيرد ي
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نفر فقير را غذا بدهد كه اصطالحاً به اين عمل "كفّــاره" گفتـه ميشـود. بـراي كسـب 
اطّالعات بيشتر در اينباره به رسالهي مرجعي كه از او تقليد ميكنيد مراجعه فرماييد. 

٣ $  خمس 
ــر مسـلماني واجـب كـرده  خداي بزرگ(بر اساس آيهي ٤١ سورهي انفال) بر ه

است كه خُمس درآمد خود را بپردازد. 
هر مسلماني كه از راه تجارت،كشاورزي،بهرهبرداري از معادن يا صنعتگري سودي 
به دست آورد يا از راه كارمندي يا كارگري حقوقي بگيرد، ابتدا مخارج الزم زندگي خـود و 

خانوادهاش را بر ميدارد،اگر چيزي زياد آمد بايد خمس(يك پنجم)آن را بپردازد. 
ــغ  هر مسلماني در هر شرايطي كه باشد بايد سال خمسي داشته باشد، چنانچه مبل
كمي هم از مخارج سال او اضافه بيايد بايد خمس آن را بپردازد. پرداخت خمس نه تنها 
ــد و عنـايت امـام زمـان�  موجب كاهش مال و دارايي نميشود بلكه به لطف خداون

باعث افزايش و بركت بقيهي مال و دارايي ميگردد. 
٤  $  زكات 

دين اسالم براي تأمين احتياجات عمومي مــردم،بودجـهاي را پيشبينـي كـرده 
ــات يكـي از واجبـات مـالي اسـالم اسـت.پيغمـبرگرامـي  است كه زكات نام دارد.زك
ــي  اسالم�فرمود: خدا به اندازهي نيازمنديهاي مردم فقير در مال ثروتمندان حقّ
قرار داده است كه اگر بپردازند نيازمنديهاي عمومــي مـردم برطـرف ميشـود. اگـر 
گرسنه يا برهنهاي در ميان مردم پيدا شد به جــهت آن اسـت كـه ثروتمنـدان، حقـوق 
واجبِ اموال خود را نپرداختهاند. كساني كه از راه كشاورزي، محصوالتي مانند گنــدم، 
ــدازهي معينـي ميرسـد و  جو، خرما و كشمش به دست ميآورند و محصوالتشان به ان
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كساني كه ثروت خود را از راه دامداري ميگذرانند اگر تعداد دامهايشان به انــدازهي 
معيني برسد و نيز كساني كه پولي را ذخــيره ميكننـد(مـانند طـال و نقـره) و مصـرف 
ـد،  نمينمايند، در صورتي كه اندوختهي آنان در يك سال از اندازهي معيني بيشتر باش

اين سه گروه بايد مقداري از آن را به عنوان زكات بپردازند. 
 ٥  $  حج

بر هر مسلماني كه توانايي١ داشته باشد واجب است كه يك مرتبه به زيارت كعبه 
(خانهي خدا) برود و در مراسم پرشكوه حج شــركت نمـايد و بـا ايمـاني كـامل و دلـي 

نوراني بازگردد.  
حضرت امام جعفرصادق�فرمود: هر كس حج واجبش را بدون عذر شرعي تـرك 

كند، مسلمان از دنيا نميرود و در روز قيامت در صف غير مسلمانان محشور ميگردد. 

ـل  و نيز آن حضرت فرمود: هر كس بميرد در حالي كه بدون هيچگونه عذري از قبي
بيماري، فقر و يا منع حكومت، حج واجب اسالم را به جا نياورد، چنين كسي بــه هنگـام 

رد.كافي/٢٦٨/٤  مرگ، يهودي يا نصراني خواهد م
٦ $  جهاد 

ــرد مسـلمان اسـت و  جهاد رهاييبخش، يكي از بهترين و مهمترين وظايف هر ف
مؤمن پيكارگر از درجات بلند اخروي و مغفرت و رحمت خاص خداي خويش برخــوردار 
ــش را بـه قيمـت بهشـت  است. مؤمن مجاهد با حضور در ميدان جهاد، جان و مال خوي
جاودان به خدا ميفروشد و البتّه اين معامله بسيار موفّق و پرسود اســت و رضـاي خـدا 

براي او از هر پاداشي برتر و ارزشمندتر است. 
                                                           

١ـ منظور از توانايي در رسالههاي عمليه ذكر شده است. 
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شايان ذكر است اگر سرزمين اسالمي و شرف مسلمانان مورد هجوم و تجاوز قـرار 
ــدرت دفـاع كننـد. در اينگونـه  گرفت؛ بر همه ـ چه زن و چه مرد ـ واجب است با تمام ق
ــلمانان نبـايد در انتظـار رسـيدن اذن امـام و رهـبر،  جهاد مقدس كه دفاع نام دارد مس
فرصت را از دست بدهند. آري دفاع از سرزمين و شرف اسالمي آن قدر مهم اســت كـه 

اسالم آن را بر هر فرد مسلماني واجب شمرده است. 
٨ ـ٧ $  امر به معروف و نهي از منكر 

امر به معروف و نهي از منكر يكي از واجبات بزرگ اســالم اسـت، يـك وظيفـه و 
مسؤوليت همگاني است. اسالم به مسلمانان دستور ميدهد كه خود نيكوكــار باشـند و 
ــان دهنـد. اسـالم دسـتور  ديگران را نيز امر به معروف نمايند، يعني به نيكوكاري فرم
ميدهد كه مسلمانان از گناه و زشتي دوري كنند و ديگران را نيز نــهي از منكـر كننـد، 

يعني از زشتي و گناه و فساد باز دارند. 
كُنتم خير ُامة ُاخرِجت للناِس تأمروَن بِالْمعروِف َو تنهوَن عنِ الْمنكَرِ...؛ ١ 

ــا هسـتيد،زيـرا بـه  خداوند متعال در قرآن كريم ميفرمايد: شما بهترين ملّته
نيكيها فرمان ميدهيد و از بديها باز ميداريد و به خدا واقعاً ايمان داريد. 

١٠ ـ٩ $   تولّي و تبري 
در معارف ديني اسالم بسيار تأكيد شده است كه يك مسلمان بايد دوستي خــود را 
ـمنان  با خدا،پيامبران و ائمهي هدي و حضرت زهرا� و همچنين دشمني خود را با دش
آنان اظهار دارد و به طور كلّي و عمومي دوستي با مؤمنان و دشمني با دشــمنان آنـها در 

قول و عمل واجب است. 
                                                           

١ـ سورهي آل عمران،آيهي١١٠. 
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- وظيفهي هر مسلمان 

ــز بـا  اصوالً هر مسلماني بايد به اصول دين خود يقين داشته باشد و اين اعتقاد ج
دليل و برهان به دست نميآيد١ ولي در احكام شرعي بايد يا مجتهد باشد كــه بتوانـد 
احكام را از روي دليل به دست آورد يا از مجتهد تقليد كنــد، يعنـي بـه دسـتور او رفتـار 
ــف خـود را  نمايد يا از راه احتياط طوري به وظيفهي خود عمل نمايد كه يقين كند تكلي
انجام داده است. بنابراين كساني كه مجتهد نيستند يا نميتواننـد بـه احتيـاط عمـل 

كنند واجب است از مجتهد تقليد نمايند. 

- تقليد چيست؟  
تقليد،عمل كردن به دستور "مجتهد" در مورد فروع دين است و مجتهد كسي اســت 

كه احكام ديني را از راه استدالل به دست آورده است. 
- از چه كسي بايد تقليد كرد؟ 

ــرد باشـد، بـالغ و عـاقل  از مجتهد جامعالشّرايط كه داراي اين ويژگيها باشد: م
ــاط واجـب بـايد  باشد، شيعهي دوازده امامي ، حاللزاده ،زنده و عادل باشد، بنا بر احتي
علَم باشد،يعني در به دســت آوردن حكـم  حريص به دنيا نباشد و از مجتهدهاي ديگر اَ

خدا از مجتهدين ديگر داناتر و آگاهتر باشد. 
                                                           

١ـ البتّه گاهي اوقات انسان به عالم وارستهاي اعتماد پيدا ميكند و او را فردي مهذّب و محقّق ميشناســد و از ايـنرو اعتقـادات آن 
ــن پيـدا كنـد،  عالم براي او قابلقبول و مورد تأييد است، در چنين شرايطي اگر مسلماني بنا به گفتهي اين عالم، به عقايد ديني يقي

اعتقادات او مقبول است. 
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- اقسام احكام شرعي(احكام تكليفيه) 

احكام بر پنج قسم تقسيم ميشوند:  

١ـ واجب: آن حكمي است كه بايد حتماً آن را انجــام داد و تـرك آن گنـاه اسـت، 
مانند نماز خواندن در سن تكليف، روزهداري و حفظ حجاب براي دختران بالغ و... 

٢ـ مستحب: آن كاري است كه انجام دادن آن پسنديده و بــهتر اسـت و موجـب 
رضاي خدا و صالحِ خود انسان و موجب ثواب آخرتي است مانند سالم كــردن، قرائـت 

قرآن، خواندن نماز شب و... 
ــاه و موجـب عـذاب  ٣ـ حرام: كاري است كه نبايد آن را انجام داد و انجامِ آن گن
ــتر طـال  آخرتي و گرفتاري ميشود مانند دروغ گفتن، حرام خوردن، غيبت كردن، انگش

به دست كردن براي مردها، خود را براي مردان نامحرم آراستن و زينت كردن و... 
ــي  ٤ـ مكروه: آن كاري است كه تركِ آن بهتر است و به جا آوردن آن، عذاب آخرت
ـود را  ندارد مانند كسي كه همسايهي مسجد است، بدون اينكه عذري داشته باشد نماز خ
ــابل دري  در غير مسجد بخواند و مثال ديگر: نماز خواندن در حمام يا نماز خواندن در مق

كه باز است و يا در محلّ عبور مردم نماز خواندن يا روبروي كسي نماز خواندن. 
ــن مسـاوي باشـد و  ٥ـ مباح: آن كاري است كه انجام دادن و ترك آن از نظر دي

بستگي به ميل و ارادهي انسان دارد مانند خوردن و آشاميدن چيزهاي حالل. 
- نظر مجتهد بر چند قسم است؟ 

ـان  ١ـ فتوا: آن است كه مجتهد در موضوع مشخّص و معيني حكم را به طور كلّي بي
كند(مثل اين كه حكم كند كسي كه روزهي واجب دارد روزهي مستحبي او باطل است. 
٢ـ احتياط واجب: آن است كه پيش يا بعد از احتياط، فتوا نباشد (مانند احتيــاط آن 
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است كه تسبيحات اربعه را سه مرتبه بگويند، كه مقلّد بايد به اين احتيــاط كـه احتيـاط 
ــر احتيـاط واجـب بـه فتـواي  واجبش ميگويند عمل نمايد و سه مرتبه بگويد و يا بنا ب

ــل  مجتهدي كه علم او از مجتهد اعلم كمتر است و از مجتهدهاي ديگر بيشتر است عم
كند و همچنين است اگر مجتهد اعلم بفرمايد مسأله، محلّ تأمل يا محلّ اشكال است). 

ــا بعـد از احتيـاط، فتـوا باشـد  ٣ـ احتياط مستحب: آن است كه يا قبل از احتياط ي
ـاط  (مانند اين كه ظرف نجس را يك مرتبه در آب كر اگر بشويند پاك است اگرچه احتي

آن است كه سه مرتبه بشويند)كه مقلّد بايد به يكي از دو دستور عمل نمايد. 

- راههاي به دست آوردن فتوا  

براي پي بردن به دستور مجتهد(فتوا) سه راه وجود دارد: 
اّول: شنيدن از خود مجتهد. 

دّوم: شنيدن از دو نفر عادل كه فتواي مجتهد را نقل كنند. 

سوم: ديدن در رسالهي مجتــهد در صورتـي كـه انسـان بـه درسـتي آن رسـاله، 

اطمينان داشته باشد. 
چهارم: شنيدن از كسي كه مورد اطمينان و راستگو است. 

- ضرورت ياد گرفتن مسائل شرعي مورد نياز  

بر اساس نظر فقهاي دين، انسان مسائلي را كه غالباً به آنها احتيــاج دارد واجـب 
است ياد بگيرد تا در هنگام عمل، بر خالف وظيفهي شرعي خــود رفتـار نكنـد. بديـهي 
ـب  است اگر انسان مسائل مورد نياز خود را ياد نگيرد در هنگام عمل، ممكن است مرتك

معصيت شود يا فعل حرامي را انجام دهد و يا واجبي را ترك كند. 
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- انواع نجاسات 

ـر رگ آن  ١و٢ـ بول و غائط انسان و هر حيوان حرام گوشتي كه خون جهنده دارد كه اگ
ــل پشـه و  را ببرند خون از آن جستن ميكند نجس است؛ولي فضلهي حيوانات كوچك مث

مگس كه گوشت ندارند پاك است، پس بول و غائط حيوانات حالل گوشت پاك است.  
بول و غائط حيوانات حالل گوشت پاك است مگر در دو صورت:  

اّول: حيوان نجاستخوار شده باشد.  

دّوم: انسان با آن نزديكي كرده باشد.  

فضلهي پرندگان حرام گوشت نجس است. 
٣ـ مني،آبي كه به هنگام هيجان شهوت از انسان بيرون ميآيد(مني حيواني كــه 

خون جهنده دارد نيز نجس است). 
٤ـ مردار حيواني كه خون جهنده دارد چه حالل گوشت و چه حرام گوشت. 
٥ ـ خوِن حيواني كه خون جهنده دارد چه حالل گوشت و چه حرام گوشت. 

ــي مـو و  ٦  و٧ـ سگ و خوكي كه در خشكي زندگي ميكنند، همهي اجزاي آن حتّ
استخوان و ناخن و پنجه و رطوبت بدن آنها نيز نجس است. 

٨ ـ كافر، يعني كسي كه منكر خداست يا براي خدا شريك قرار ميدهد يا رسـالت 
ــي از اينـها شـك داشـته  حضرت خاتم�را قبول ندارد و هم چنين است اگر در يك
ــزء  باشد و نيز كسي كه ضروري دين يعني چيزي را كه مثل نماز و روزهي مسلمانان، ج
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دين اسالم ميباشد را منكر شود، چنانچه بداند آن چيز ضروري است و انكــار آن چـيز 
برگردد به انكار خدا يا توحيد يا نبوت. 

٩ـ شراب و هر چيزي كه انسان را مست كند و در اصل مايع باشد. 
ـي  ١٠ـ فقاع كه از جو گرفته ميشود و به آن آب جو ميگويند، نجس است. ولي آب

كه به دستور طبيب از جو ميگيرند و به آن ماءالشّعير ميگويند پاك ميباشد. 
١١ـ عرق شتر نجاستخوار نجس است و آن شتري است كه به خوردن نجاســت 

انسان عادت كرده باشد. 
-   نجاست هر چيز از سهراه ثابت ميشود. 

١ـ خودِ انسان يقين كند و اگر شك و گمان داشته باشد الزم نيست اجتناب نمايد. 
٢ـ كسي كه چيزي در اختيار اوست بگويد آن چيز نجس است مثل همسر انسان. 
ــا  ٣ـ دو مرد عادل بگويند چيزي نجس است و نيز اگر يك نفر عادل هم بگويد بن

بر احتياط واجب بايد اجتناب كرد. 
   چيز نجسي كه انسان شك دارد پاك شده يا نه، نجس است. 

   چيز پاك را اگر شك كند نجس شده يا نه، پاك است. 

- مطهرات(پاك كنندهها)١ 

١ـ آب با چهار شرط چيز نجس را پاك ميكند:  
ــاك  ضاف مانند آب هندوانه و گالب نجاست پ اّول: مطلق باشد؛ بنابراين با آب م

نميشود و وضو و غسل هم با آن صحيح نيست.  
دّوم: پاك باشد.  

                                                           
١ـ در مسائل مطهرات احكام ديگري نيز وجود دارد كه هر كس بايد به رسالهي عمليه مرجع تقليد خود مراجعه نمايد. 
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سوم: آن كه هنگام شستشو آب مضاف نشود.  

چهارم: بعد از آب كشيدن، عين نجاست در آن نباشد. 

٢ـ زمين: ته كفش و كف پا را پاك ميكند، با سه شرط كه در رسالههاي عمليه ذكر 
شده است. 

٣ـ آفتاب: زمين و ساختمان و درب و پنجرهاي را كــه در سـاختمان بـه كـار رفتـه و 
ــوب ميشـود را بـا شـش  همچنين ميخي كه به ديوار كوبيدهاند و جزء ساختمان محس
ه مراجعـه شـود)  شرط پاك ميكند.(براي آگاهي از اين شش شرط به رســالهي عمليـ
ضمناً آفتاب، حصير نجس را پاك ميكند و همچنين درخت و گياه به واســطهي آفتـاب 

پاك ميشوند. 
ــد  ٤ـ استحاله: يعني جنس يك چيز نجس عوض شود و به صورت چيز پاكي درآي
ــود.  مانند آن كه سگ در نمكزار بيفتد و نمك شود و يا چوب نجس بسوزد و خاكستر ش
ــان بپزنـد  ولي اگر جنس آن عوض نشود مثل اين كه گندم نجس را آرد كنند و با آن ن

پاك نميشود. 
٥ـ انتقال: يعني خونِ بدنِ انسان يا حيواني كه خون جهنده دارد به بدن حيوانــي 
كه خون جهنده ندارد برود؛ مانند منتقل شدن خون بدن انسان به بدن پشــه و مگـس و 
مانند اينها. ولي خوني كه زالو ميمكــد نجـس اسـت چـون بـه آن خـون زالـو گفتـه 

نميشود بلكه خون انسان است. 
٦ ـ برطرف شدن عين نجاست از ظاهر بدن حيوان و باطن بدن انسان: اگر بـدن 
حيوان به عين نجس مثل خون يا متنجس مثل آبِ نجس، آلوده شــود چنانچـه آنـها 
ــل دهـان و بينـي انسـان  برطرف شود بدن آن حيوان پاك ميشود و همچنين اگر داخ
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نجس شود همين كه نجاست از بين برود پاك ميشود. 
ــاك  ٧ـ تبعيت: آن است كه چيز نجسي به واسطهي پاك شدن چيز نجس ديگر پ

شود؛ مانند آن كه كافري مسلمان شود كه فرزند او هم به تبعيت از او پاك ميشود. 
٨ ـ نُقصان: آب انگوري كه جوش آمده پيش از آن كه ثلثان شود، يعني دو قسمت 
ــر  آن كم شود و يك قسمت آن بماند نجس نيست ولي خوردن آن حرام است؛ ولي اگ
ثابت شود كه مستكننده است حرام و نجس ميباشد و فقــط بـه سـركه شـدن پـاك و 

حالل ميشود. 
٩ـ استبراء حيوان نجاستخوار: بول و غائط حيواني كه به خوردنِ نجاست انسـان 
عادت كرده است نجس است و اگر بخواهند پاك شود بايد آن را استبراء كنند؛ يعني تــا 
مدتي ـ كه بعد از آن مدت ديگر نجاستخوار به آن نگويند ـ نگذارند نجاست بخــورد و 
ــتخوار را٤٠روز،گـاو را٢٠روز،  غذاي پاك به آن بدهند. بنا بر احتياط واجب، شتر نجاس
ــوگـيري  گوسفند را ١٠روز،مرغابي را٥ روز و مرغ خانگي را ٣ روز از خوردن نجاست جل

كنند. 
١٠ـ غائب شدن مسلمان:اگر بدن يا لباس مسلمان يا چيز ديگري مانند ظــرف و 
فرش كه در اختيار اوست نجس شود و آن مسلمان غائب شود اگر انسان احتمال بدهــد 

آن چيز را آب كشيده،اجتناب از آن الزم نيست. 
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احكام وضـــو 
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غــسل 
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- چگونه وضو بگيريم؟ 

هر مسلماني كه به سن بلوغ رسيد، بر او واجب ميشود كه نماز بخواند و كسي كه 
ميخواهد نماز بخواند واجب است وضو بگيرد. 
ـ براي وضو گرفتن ابتدا "نيت" ميكنيم.  

ـ اّول همهي صورت را از باالي پيشاني تا چانه ميشوييم.  

ـ سپس دست راست را از آرنج تا سرِ انگشتان ميشوييم.  

ـ بعد دست چپ را از آرنج تا سرِ انگشتان ميشوييم.  

ـ بعد از شستنِ صورت و دستها، روِي سر را با رطوبت آب وضو كه در دسـت 

باقيمانده است مسح ميكشيم.  

ـ بعد از مسح سر، روي پاي راست را با دست راست از سر يكي از انگشتها تا 

برآمدگي روي پا مسح ميكشيم. 

ـ آنگاه روي پاي چپ را با دست چپ مانند پاي راست مسح ميكشيم.  

به مجموعهي اين كارها "وضو" ميگويند. 
-   براي ٦ چيز بايد وضو گرفت. 

١ـ نمازهاي واجب غير از نماز ميت. 
دثـي از او سـر زده  د فراموش شده، اگر بين آنها و نمــاز، ح٢ـ براي سجده و تشه

(مثالً بول كرده يا بادي از معدهي او رها شده باشد). 
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٣ـ براي طواف واجب خانهي كعبه. 
٤ـ اگر نذر يا عهد كرده يا قسم خورده باشد كه وضو بگيرد. 

٥ـ اگر نذر كرده باشد كه جايي از بدن خود را به خط قرآن برساند. 
٦ـ براي آب كشيدن قرآني كه نجس شده ولي چنانچه معطّل شدن بــراي وضـو 

گرفتن موجب بي احترامي به قرآن باشد براي آب كشيدنِ آن، وضو الزم نيست. 
-   هفت چيز وضو را باطل ميكند. 

١ـ بول(ادرار). 
٢ـ غائط(مدفوع). 

٣ـ باد معده و روده كه از مخرجِ غائط، خارج شود. 
ــم نبينـد ولـي  ٤ـ خوابي كه به واسطهي آن چشم نبيند و گوش نشنود و اگر چش

گوش بشنود وضو باطل نميشود. 
٥ـ چيزهايي كه عقل را از بين ميبرد مثل ديوانگي و مستي و بيهوشي. 

٦ـ استحاضهي زنان. 
٧ـ كاري كه براي آن بايد غسل كرد مانند جنابت. 

-   غسلهاي واجب 

ــس ميـت ـ  غسل جنابت ـ غسل حيض ـ غسل نِفاس ـ غسل استحاضه ـ غسل م
غسل ميت ـ غسلي كه به واسطهي نذر و قسم و مانند اينها واجب ميشود. 

-   اقسام غسل و روش اجراي آن  

ل سر و گــردن، بعـد طـرف  ـ غسل ترتيبي: در غسل ترتيبي بايد به نيت غسل اوّ
ــي يـا بـه واسـطهي  راست، بعد طرف چپ بدن را بشويد و اگر عمداً يا از روي فراموش
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ندانستن مسأله به اين ترتيب عمل نكند غسل او باطل است. 
ــج در آب  ـ غسل ارتماسي: در غسل ارتماسي اگر به نيت غسل ارتماسي به تدري

ــه  فرود رود تا تمام بدن زير آب رود غسل او صحيح است و احتياط آن است كه يك دفع
زير آب رود. 

-   احكام جنابت 

م: بـيرون آمـدن منـي، چـه در  ل: جمــاع و دوّ نُب ميشود اوّ ١ـ به دو چيز انسان ج
ــار باشـد يـا  خواب باشد يا بيداري، كم باشد يا زياد، با شهوت باشد يا بيشهوت، بااختي

بياختيار. 
٢ـ اگر رطوبتي از انسان خارج شود و نداند مني است يا بول يا غير اينها، چنانچــه 
با شهوت و جستن بيرون آمده و بعد از بيرون آمدنِ آن، بدن سســت شـده، آن رطوبـت 
حكم مني دارد و اگر هيچيك از اين سه نشانه يا بعضي از اينها را نداشته باشد، حكــم 
ـر  مني ندارد ولي در زن و مريض الزم نيست آن آب با جستن بيرون آمده باشد، بلكه اگ

با شهوت بيرون آمده باشد در حكم مني است و الزم نيست بدن او سست شود. 
ــه  ٣ـ اگر از مردي كه مريض نيست، آبي بيرون آيد كه يكي از سه نشانهاي را ك
در مسألهي پيش گفته شد داشته باشد و نداند نشــانههاي ديگـري را داشـته يـا نـه، 

چنانچه پيش از بيرون آمدن آن آب، وضو نداشته، بايد وضو بگيرد. 
٤ـ مستحب است انسان بعد از بيرون آمدن مني بول كند و اگر بول نكند و بعـد از 

غسل، رطوبتي از او بيرون آيد كه نداند مني است يا رطوبت ديگر، حكم مني دارد. 
ـه  ٥ ـ آبي كه گاهي بعد از مالعبه و بازي كردن با همسر از انسان خارج ميشود و ب
آن "مذي" ميگويند پاك است و نيز آبي كه گاهي بعد از منــي بـيرون ميآيـد و بـه آن 
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"َوذي" گفته ميشود پاك است. 
٦ ـ اگر مني از جاي خود حركت كند و بيرون نيايد، يا انسان شك كند كــه منـي از 

او بيرون آمده يا نه، غسل بر او واجب نيست. 
ــرده،  ٧ ـ اگر در لباس خود مني ببيند و بداند كه از خود اوست و براي آن غسل نك
ــده قضـا كنـد،  بايد غسل كند و نمازهايي را كه يقين دارد بعد از بيرون آمدن مني خوان
ــده، الزم نيسـت  ولي نمازهايي را كه احتمال ميدهد بعد از بيرون آمدن آن مني خوان

قضا نمايد. 
-   چيزهايي كه بر جنُب حرام است 

پنج چيز بر جنب حرام است:  
اّول: رساندن جايي از بدن به خطّ قرآن يا به اسم خدا و اسامي مباركهي پيـامبران 

و امامان� به احتياط واجب، حكم اسم خدا را دارد.  
دّوم: رفتن در مسجدالحرام و مسجد پيغمبر�اگرچــه از يـك در داخـل و از در 

ديگر خارج شود.  
ـراي  سوم: توقّف در مساجد ديگر، ولي اگر از يك در داخل و از ديگر خارج شود يا ب

ــان� هـم  برداشتن چيزي برود مانعي ندارد و احتياط واجب آن است كه در حرم امام
توقّف نكند.  

چهارم: گذاشتن چيزي در مسجد.  

ــجدهي واجـب دارد و آن چـهار سـوره عبـارتند از:  پنجم: خواندن سورهاي كه س

سورهي "الم تنزيل" و "حم سجده" و "والنّجم" و "اقرء" و اگر يك حرف از اين چهار ســوره 
را هم بخواند حرام است. 
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-   وضوي جبيره 

چيزي كه با آن زخم و شكســته را ميبندنـد و دوايـي كـه روي زخـم و مـانند آن 
ميگذارند "جبيره" ناميده ميشود. 

اگر در يكي از جاهاي وضو، زخم يا ُدمل يا شكستگي باشــد چنانچـه روي آن بـاز 
است و آب براي آن ضرر ندارد بايد به طور معمول وضو گرفت.١ 

 
 
 
 
 
 
  

 
 

                                                           
١ـ عزيزان در صورت نياز به مسائل جبيره به رسالهي مرجع تقليدي كه از او تقليد ميكنند مراجعه نمايند. 
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احكام نماز 

و  
نمازگزار 
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- اوقات نمازهاي واجب 

   وقت نماز صبح از اذان صبح است تا طلوع خورشيد. 

   وقت نماز ظهر از اذان ظهر است تا ٤ ركعت مانده به مغرب. 

   وقت نماز عصر بعد از نماز ظهر است تا مغرب. 

   وقت نماز مغرب از اذان مغرب است تا ٤ ركعت مانده به نيمه شب شرعي. 

   وقت نماز عشا از بعد از نماز مغرب است تا نيمه شب شرعي. 

-  شرايط مكان نمازگزار 

١) مباح باشد(غصبي نباشد). 
٢) بيحركت باشد. 

٣) بلندي سقف آن طوري باشد كه بتوان ايستاد. 
٤) اگر محلّ نماز نجس است، طوري نباشد كه تري در لباس و بدن اثر كند. 

٥) جاي پيشاني و زانوها بيش از ٤ انگشت بسته، پســتتر يـا بلندتـر نباشـد و 
ــم بيشـتر از ايـن پسـتتر يـا  احتياط واجب آن است كه از سر انگشتان پا ه

بلندتر نباشد. 
   جاهايي كه به خاطر غصبي بودن مكان، نماز باطل است. 

١ـ در ملكي كه منفعت آن مال ديگري است بدون اجازهي كسي كه منفعت ملــك 
ـه  مال او ميباشد ـ مثالً در خانهي اجارهاي ـ اگر صاحبخانه يا ديگري، اجازه از كسي ك

آن خانه را اجاره كرده است، نگيرد و نماز بخواند نمازش باطل است. 
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ــال  ٢ـ در ملْكي كه ديگري در آن حقّي دارد مثالً اگر ميت وصيت كرده باشد كه ثلث م
او را به مصرفي برسانند تا وقتي كه "ثلث" را جدا نكنند، نميتوان در آن ملك نماز خواند. 

٣ـ كسي كه در مسجد نشسته اگر ديگري جاي او را غصب كنــد و در آنجـا نمـاز 
بخواند، بنا بر احتياط واجب بايد دوباره نمازش را در محلّ ديگري بخواند. 

ــاطل اسـت و در  ٤ـ اگر بداند جايي غصبي است و نداند كه در جاي غصبي نماز ب
آنجا نماز بخواند نمازش باطل است. 

٥ـ كسي كه در ملكي با ديگري شريك اســت اگـر سـهم او جـدا نباشـد، بـدون 
ف كند و نماز بخواند.  اجازهي شريكش نميتواند در آن ملك تصر

ف در ملك ميتي كه خمس يا زكات بدهكار است حرام و نماز در آن بــاطل  ٦ـ تصر
است، مگر آن كه بدهكاري او را بدهند. 

ــرچـه صـاحبش  ٧ـ در زمين بسيار وسيعي كه از دِه دور و چراگاه حيوانات است اگ
ــدن در آن اشـكال نـدارد و در زمينهـاي  راضي نباشد نماز خواندن و نشستن و خوابي
ـه  زراعتي هم كه نزديك دِه است و ديوار ندارد اگرچه در بين مالكين آنها صغير و ديوان
ــي اشـكال نـدارد ولـي اگـر يكـي از صاحبـانش  هم باشد نماز و عبور و تصرفات جزئ

ف در آن حرام و نماز باطل است.  ناراضي باشد تصر
-   شرايط لباس نمازگزار  

پاك باشد ـ مباح باشد(غصبي نباشد) ـ از اجزاي مــردار نباشـد ـ از حيـوان حـرام 
گوشت نباشد ـ اگر نمازگزار، مرد باشد، لباس او ابريشم خالص و طالباف نباشد. 

        احكام پاك بودن لباس و بدن 

١. اگر كسي عمداً با بدن يا لباس نجس نماز بخواند نمازش باطل است. 
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ــد نمـازش  ٢. كسي كه نميداند با بدن و لباس نجس نماز باطل است و بخوان
باطل است. 

٣. اگر به واسطهي ندانستن مسأله چيز نجسي را نداند نجــس اسـت و بـا آن 
نماز بخواند نمازش باطل است. 

ــاز يـا بعـد از آن  ٤. اگر فراموش كند كه بدن يا لباسش نجس است و در بين نم
يادش بيايد بايد نماز را دوباره بخواند و اگر وقت گذشته است، قضا نمايد. 

٥. اگر نداند كه بدن يا لباسش نجس است و بعد از نماز بفهمد نجس بوده نماز 
ــر وقـت دارد دوبـاره آن  او صحيح است؛ولي احتياط مستحب آن است كه اگ

نماز را بخواند. 
٦. كسي كه در پاك بودن بدن يا لباس خود شك دارد چنان كــه نمـاز بخوانـد و 

بعد از نماز بفهمد كه بدن يا لباسش نجس بوده، نماز او صحيح است. 
ــاز بخوانـد و  ٧. اگر لباس را آب بكشد و يقين كند كه پاك شده است و با آن نم

بعد از نماز بفهمد پاك نشده نمازش صحيح است. 
-   نيت  

        انسان بايد نماز را به نيت قربت، يعني براي انجام فرمانِ خداوند عالم به جــا 

ــه چـهار ركعـت  آورد و الزم نيست نيت را از قلب خود بگذراند يا مثالً به زبان بگويد ك
نماز ظهر ميخوانم "قربه． الي اهللا". 

        اگر در نماز ظهر يا در نماز عصر نيت كند كــه چـهار ركعـت نمـاز ميخوانـم و 

معين نكند ظهر است يا عصر، نماز او باطل است و نيز كسي كه مثالً قضاي نمــاز ظـهر 
ــاز ظـهر را بخوانـد،  بر او واجب است اگر در وقت نماز ظهر بخواهد آن نماز قضا يا نم
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بايد نمازي را كه ميخواند در نيت، معين كند. 
ل تا آخر نماز به نيت خود باقي باشد؛ پس اگر در بين نمـاز بـه          انسان بايد از اوّ

طوري غافل شود كه اگر بپرسند چه ميكني، نداند چه بگويد نمازش باطل است. 
ــا          انسان بايد فقط براي انجام امر خداوند عالم نماز بخواند، پس كسي كه ري

كند، يعني براي نشان دادن به مردم نماز بخواند، نمازش باطل است؛ خواه فقط بــراي 
مردم باشد، يا خدا و مردم هر دو را در نظر بگيرد. 

        اگر قسمتي از نماز را هم براي غير خدا بجــا آورد، نمـاز بـاطل اسـت. چـه آن 

ــوت، بلكـه اگـر تمـام  قسمت، واجب باشد مثل حمد و سوره، چه مستحب باشد مانند قن
نماز را براي خدا بجا آورد ولي براي نشان دادن بــه مـردم در جـاي مخصوصـي مثـل 
ــاز  ل وقت يا به طرز مخصوصي، مثالً با جماعت نم مسجد يا در وقت مخصوصي مثل اوّ

بخواند، نمازش باطل است. 
-   اذان و اقامه براي نمازهاي واجب 

براي زن و مرد مستحب است پيش از نمازهاي يوميه اذان و اقامه بگويد. 
   اذان: 

اَهللاُ اكبر(٤ مرتبه)  
خدا بزرگتر از آن است كه بتوان وصف كرد. 

اَشهد اَنْ ال اِله اِالّ اهللا(٢ مرتبه)  
گواهي ميدهم كه خدايي جز اهللا نيست. 

اَشهد اَن２ محمداً رَسول اهللا(٢مرتبه) 
گواهي ميدهم كه محمد رسول خداست. 
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اَشهد اَن２ علياً َولي اهللا(٢مرتبه) 
گواهي ميدهم كه علي ولي خداست. ١ 

حي علَي الصلوه．ِ (٢مرتبه)  
بشتابيد به سوي نماز. 

حي علَي الْفَالح(٢مرتبه)  
بشتابيد به سوي رستگاري. 

حي علَي＂ خَيرِ الْعمل(٢مرتبه)   
بشتابيد به سوي برترين كارها. 

اهللاُ اَكْبر(٢مرتبه) 
خدا بزرگتر از آن است كه بتوان وصف كرد. 

ال اِله اِالّ اهللا(٢مرتبه) 
نيست خدايي مگر اهللا (كه پروردگار جهان است). 

   اقامه: 

اَهللاُ اكبر(٢ مرتبه) 
خدا بزرگتر از آن است كه بتوان وصف كرد. 

اَشهد اَنْ ال اِله اِالّ اهللا(٢ مرتبه) 
گواهي ميدهم كه خدايي جز اهللا نيست. 

اَشهد اَن２ محمداً رَسول اهللا(٢مرتبه) 
گواهي ميدهم كه محمد رسول خداست. 

                                                           
١ ـ َاشهد َانَّ علياً َولي اهللا، جزء اذان و اقامه نيست ولي خوب است بعد از َاشهد َانَّ محمدًا َرسول اهللا، به قصد قربت گفته شود. 
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اَشهد اَن２ علياً َولي اهللا(٢مرتبه) 
گواهي ميدهم كه علي ولي خداست. 

(٢مرتبه)   حي علَي الصلوه．ِ
بشتابيد به سوي نماز. 

حي علَي الْفَالح(٢مرتبه)  
بشتابيد به سوي رستگاري. 

حي علَي＂ خَيرِ الْعمل(٢مرتبه) 
بشتابيد به سوي برترين كارها. 

(٢مرتبه)  قَد قامت الصلو＂ه．
بهراستي كه نماز برپا شد. 

اهللاُ اَكْبر(٢مرتبه) 
خدا بزرگتر از آن است كه بتوان وصف كرد. 

ال اِله اِالّ اهللا(١مرتبه) 
نيست خدايي مگر اهللا (كه پروردگار جهان است). 

-   نماز 
ـ پس از آن كه وضو گرفتيم و اذان و اقامــه را گفتيـم بـا حضـور قلـب، رو بـه قبلـه 
ميايستيم و براي خواندن نماز مورد نظر خود (مثالً نماز صبح كــه دو ركعـت اسـت) بـه 
نيت قربت، يعني براي انجام فرمان خداوند، به جا ميآوريم و الزم نيست نيت را از قلب 
خود بگذرانيم يا مثالً به زبان بگوييم دو ركعت نماز صبح ميخوانم قربه． الي اهللا. پـس از 

نيت، "تكبيره．االحرام" را ميگوييم و منظور از تكبيره． االحرام، گفتن " اهللاكبر" است. 
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ـ پس از گفتن تكبيره． االحرام سورهي حمد را ميخوانيم: 
$ بسم اهللاِ الرحمن الرحيم 

$ اَلْحمدللّه رَب الْعالَمين 
$ اَلرحمنِ الرحيم 

$ مالك يومِ الدين 
 نَستَعين اكوَ اِي دبنَـع اكاِي $

 تَقيمسراطَ الْمنا الصداِه $
$ صراطَ ال２ذين اَنْعمتَ علَيهِم غَـيرِ الْمغْضوبِ علَـيهِم وَ الَ الضال４ين؛ 

ـ بعد از سورهي حمد يكي از سورههاي قرآن مثالً سورهي توحيد را ميخوانيم: 
$ بسم اهللاِ الرحمن الرحيم 

 داهللاُ اَح وقُلْ ه $
 دماَهللاُ الص $

 ولَدي وَ لَم دلي لَم $
$ وَ لَم يكُن لَه كُفُواً اَحد؛ 

ـ و بعد به ركوع ميرويم و در ركوع ميگوييم: 
$ سبحانَ رَبـِّي الْعظيمِ وَ بِحمدهِ؛  

يا سه بار ميگوييم:  
$ سبحانَ اهللا؛١ 

                                                           
١ـ انسان هر ذكري در ركوع بگويد كافي است، ولي احتياط واجب آن است كه به قدر سه مرتبه "سبحان اهللا" يا يك مرتبه "ســبحان 

ربي العظيم و بحمده" كمتر نباشد. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ٤٩

ـ بعد از ركوع ميايستيم و بعد به سجده ميرويم و در سجده بايد هفت عضو بــدن 
ـال  (پيشاني، دو دست، سر دو زانو، سر دو انگشت بزرگ پاها) روي زمين قرار گيرد. در ح
ــته شـد  سجده وقتي پيشاني روي مهر يا هر چيزي كه سجده بر آن صحيح است١ گذاش

اين ذكر را ميخوانيم: 
$ سبحانَ رَبـِّي الْاَعلي＂ وَ بِحمدهِ؛  

يا سه بار ميگوييم:  
$ سبحانَ اهللاِ؛٢ 

ل سر برداشته كامالً مينشينيم و مجدداً با گفتن "اهللاكبر" بــه  ـ بعد از سجدهي اوّ
ل بـه جـا ميآوريـم.٣سـپس  ــانند سـجدهي اوّ م را هم م سجده ميرويم و سجدهي دوّ
مينشينيم و بعد از آن از جاي خود بلند ميشويم و در حال بلنــد شـدن مسـتحب اسـت 

بگوييم: 
$ بِحولِ اهللاِ وَ قُوته اَقُوم وَ اَقْـعد؛  

ل به جا ميآوريم و قبل از آن كــه بـه ركـوع برويـم  م را مانند ركعت اوّ ـ ركعت دوّ
ــد دو  مستحب است قنوت بگيريم به اين صورت كه بعد از خواندنِ سورهي حمد و توحي

دست خود را مقابل صورت گرفته و دعا ميكنيم؛ مثالً ميگوييم: ٤ 
آخره．ِ حسنَه．ً وَ قنا عذاب الن２ارِ؛٥  $ رَبنا آتنا في الدنيا حسنَه．ً وَ في الْ

                                                           
١ـ عزيزان جهت كسب اطّالعات بيشتر به رسالهي عمليه بخش احكام نماز مراجعه نمايند. 

٢ـ انسان هر ذكري در ركوع بگويد كافي است، ولي احتياط واجب آن است كه به قدر سه مرتبه "سبحان اهللا" يا يك مرتبه "ســبحان 
ربي االعلي و بحمده" كمتر نباشد. 

٣ـ ذكر صلوات همراه با ذكر ركوع و ذكر سجده بسيار بافضيلت است. 
٤ـ دعاي قنوت به هر زباني جايز است. 

٥ ـ سفارش شده است دعاهاي خود را در بين دو صلوات بيان كنيم؛ به اين دليل كه صلوات دعاي مستجاب است و دعايي كه بيـن 
دو دعاي مستجاب قرار گيرد ِان شاءاهللا مستجاب خواهد شد. 
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ـم  ـ و بعد به ركوع رفته ذكر مخصوص را ميگوييم و ميايستيم و به سجده ميروي
م مينشينيم و تشهد خود را اينگونه ميخوانيم:  و پس از سجدهي دوّ

  لَه ال شَريك هداَنْ ال اِله اِالّ اهللاُ وَح داَشه ، لّهلدماَلْح $
؛  دمحوَ آلِ م دمحلي مل４ عص ماَللّه ، لُهوَ رَسو هدبداً عحماَن２ م دوَ اَشه $

ـ و بعد، سالم نماز را قرائت ميكنيم؛ به اين صورت كه: 
$ اَلسالم علَـيك اَيـُّها الن２بِي وَ رَحمه．ُ اهللاِ وَ بركاتُه،  

  ، حينالبادِاهللاِ الصلَي＂ علَيـْنا وَ عع الماَلس $
كُم وَ رَحمه．ُ اهللاِ وَ بركاتُه؛  $ اَلسالم علَيـْ

ـ و اگر بخواهيم ركعت سوم(يعني نماز مغرب) را بخوانيم، بعد از تشهد در ركعــت 
 ـهتوِل اِهللا َو قُواسـت بگوييـم"بِح م از جا برميخيزيم و در حال بلند شدن، مســتحب دوّ

َاقُوُم َو َاقْعد" و در ركعت سوم ذكر تسبيحات اربعه را سه بار ميگوييم: 

$ سبحانَ اهللاِ وَ الْحمدللّه وَ ال اِله اِالّ اهللاُ وَ اهللاُ اَكْبر؛ 
ــتيم و بعـد بـه  وقتي اين ذكر را گفتيم به ركوع ميرويم و بعد از ذكر ركوع ميايس
م رفته سپس مينشينيم و تشهد خود را خوانده، سالم مــيگوييـم، و  ل و دوّ سجدهي اوّ

اين نماز سه ركعتي است كه مخصوص نماز مغرب است.  
و اگر بخواهيم نماز ظهر يا عصر و يا عشا را كه چهار ركعتي است بخوانيــم بـايد 

بعد از ركعت سوم از جا برخاسته در حال بلند شدن بگوييم: 
$ بِحولِ اهللاِ وَ قُوته اَقُوم وَ اَقعد؛  

و بعد كه ايستاديم ذكر تسبيحات اربعه را سه بار بگوييم و بعــد بـه ركـوع رفتـه و 
سپس دو سجدهي خود را به جا بياوريم و بنشينيم و تشهد خود را خوانده سالم بدهيـم و 
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اين نماز چهار ركعتي است.  
بعد از خاتمهي نماز، مستحب است ذكر تسبيح حضــرت فاطمـهي زهـرا�را در 

همان حال دو زانو بخوانيم (٣٤ بار اهللاكبر، ٣٣ بار الحمدهللا، ٣٣ بار سبحان اهللا). ١ 
ـ بر مرد واجب است حمد و سورهي نماز صبح و نماز مغرب و عشا را با صداي بلنـد 

بخواند و بر مرد و زن واجب است حمد و سورهي نماز ظهر و عصر را آهسته بخوانند. 
ــد،  ـ زن ميتواند حمد و سورهي نماز صبح و مغرب و عشاء را بلند يا آهسته بخوان

ولي اگر نامحرم صدايش را بشنود، بنا بر احتياط واجب بايد آهسته بخواند. 
البتّه اگر نماز خود را به جماعت بخوانيم نبايد حمد و سوره را بخوانيــم و همـان 
ـود  قرائت امام جماعت كفايت ميكند؛ ضمناً سفارش شده است تا حد امكان نمازهاي خ

را به جماعت بخوانيم كه دست عنايت خدا بر سر جماعت است. 
-   واجبات نماز 

واجبات نماز ١١چيز است: 
١. نيت: يعني اين كه معلوم باشد چه نمازي ميخوانيم و آن نمــاز چنـد ركعـت 

است.همچنين نماز را براي رضاي خدا ميخوانيم. 
ت،بگوييـم  ــن صـورت كـه پـس از نيـ ل نماز است. به اي ٢. گفتن اهللاكبر در اوّ
اهللاكبر و مستحب است هنگام گفتن اهللا اكبر، دستها را تــا مقـابل گوشهـا 

باال ببريم. 
ـه  ٣. قيام: در موقع گفتن تكبيره． االحرام و قيام پيش از ركوع كه آن، قيام متّصل ب
ـد از  ركوع ميگويند ركن است ولي قيام در موقع خواندن حمد و سوره و قيام بع

                                                           
١ـ ناگفته نماند فراوان سفارش شده است كه بعد از نمازهاي واجب ذكر تسبيح حضرت فاطمهي زهرا�گفته شود كه ثواب هــزار 

ركعت نماز مستحبي را داراست و موجب سعادتمندي و عاقبت به خيري ميشود.ِان شاءاهللا 
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ركوع، ركن نيست و اگر كسي آن را از روي فراموشــي تـرك كنـد، نمـازش 
صحيح است. 

ــرآن در ركعتهـاي  ٤. قرائت: يعني خواندن سورهي حمد و يكي از سورههاي ق
م نماز.  ل و دوّ اوّ

٥. ركوع: در هر ركعت بعد از قرائت بايد به اندازهاي خم شود كه بتواند دسـت را 
بر زانو بگذارد و اين عمل را ركوع ميگويند. 

ــجده بـايد  ٦. سجده: يعني در هر ركعت دو سجده بايد انجام دهيم. در هنگام س
ــزرگ پاهـا روي زميـن قـرار  پيشاني، دو دست، سرِ دو زانو و سرِ دو انگشت ب

گيرد. 
٧. ذكر: يعني گفتن"سبحانَ َربي الْعظيمِ َو بِحمده" در ركوع و"سبحاَن َربي االَعلي 
َو بِحمده" در سجده(يــا گفتـن سـه مرتبـه"سـبحاَن اهللا").گفتـن سـبحان اهللا 

والحمدهللا و الاله االّ اهللا و اهللاكبر در ركعت سوم و چهارم نمازهاي واجب. 

ــن در  م تمام نمازهاي واجب و همچني م در ركعت دوّ ٨. تشهد: بعد از سجدهي دوّ
ركعت آخر نماز بايد بنشينيم و تشهد بخوانيم. 

ـ در تشهد به يگانگي خدا و به پيامبري حضرت محمد�شهادت ميدهيم. 
٩. سالم: در آخرين ركعت هر نماز بعد از تشهد، سالم ميگوييم. 

١٠. ترتيب: يعني بايد هر يك از واجبات نماز را در جاي خودش انجام دهيم. بــه 
ــم و  اين صورت كه بعد از نيت، اهللاكبر بگوييم، بعد از آن سورهي حمد را بخواني

بعد سورهي ديگر را و پس از آن ركوع و سجود و...را انجام دهيم. 
ــام دهيـم و بيـن آنـها فاصلـه  ١١. مواالت: يعني اعمال نماز را پشت سر هم انج

نيندازيم. 
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-   واجبات نماز ٢ قسم است. 

١ـ ركن: آن واجباتي است كه اگر انسان آنها را به جا نياورد يا در نماز اضافه كنــد 
عمداً يا اشتباهاً نماز باطل ميشود.مانند: ركوع، سجود و... 

٢ـ غير ركن:اگر عمداً كم يا زياد شود نماز باطل ميشود ولي چنانچه اشتباهاً كــم 
يا زياد گردد نماز باطل نميشود مانند: تشهد، حمد و... 

-   اركان نماز  

اركان نماز ٥ چيز است. 
١) نيت. 

ل هر نماز.  ٢) تكبيرة االحرام يعني گفتن اهللاكبر در اوّ
٣) قيام در موقع گفتن تكبيره． االحرام و قيام متّصل بــه ركـوع، يعنـي ايسـتادن 

پيش از ركوع. 
٤) ركوع. 

٥) دو سجده. 
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احكام تيمم 
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-   تيمم 
   در هفت مورد به جاي وضو و غسل بايد تيمم كرد: 

١) اگر تهيهي آب به قدر وضو يا غسل ممكن نباشد. 
٢) اگر به واسطهي پــيري يـا تـرس از دزد و جـانور و مـانند اينـها يـا نداشـتن 
ــد و  وسيلهاي كه آب از چاه بكشند دسترسي به آب نداشته باشد بايد تيمم كن
همچنين است اگر تهيه كردن و استعمال آن به قدري مشقّت داشته باشد كـه 

مردم، تحمل آن را نكنند. 
٣) اگر از استعمالِ آب بر جان خود بترسد كه به واسطهي استعمال آن، مرض يــا 
ــه  عيبي در او پيدا شود يا مرضش طول بكشد يا شدت كند يا به سختي معالج
شود، بايد تيمم نمايد؛ ولي اگر آب گرم براي او ضرر ندارد بــايد بـا آب گـرم 

وضو بگيرد يا غسل كند. 
ــا عيـال و  ٤) هرگاه بترسد كه اگر آب را به مصرفِ وضو يا غسل برساند خود او ي
اوالد او يا رفيقش و كساني كه با او مربوطند مانند نوكر و كلفــت از تشـنگي 
ل آن، مشـقّت دارد  ــه تحمـ بميرند يا مريض شوند يا به قدري تشنه شوند ك
ــب و  بايد به جاي وضو و غسل تيمم كند و نيز اگر بترسد حيواني كه مانند اس
رند از تشنگي تلف شود و همچنيـن  قاطر معموالً براي خوردن،سرش را نميب
اگر كسي كه حفظ جانِ او واجب است، طوري تشنه باشد كه اگر انسـان آب را 

به او ندهد تلف ميشود. 
ــي آب دارد كـه اگـر بـا آن وضـو  ٥) كسي كه بدن يا لباسش، نجس است و كم
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ــدن يـا  بگيرد يا غسل كند براي آب كشيدنِ بدن يا لباس او نميماند، بايد ب
ــر  لباس را آب بكشد و با تيمم نماز بخواند. ولي اگر چيزي نداشته باشد كه ب
ــدن يـا لبـاس  آن تيمم كند، بايد آب را به مصرف وضو يا غسل برساند و با ب

نجس نماز بخواند. 
٦) اگر غير از آب يا ظرفي كه استعمال آن حرام است آب يا ظرف ديگري ندارد. 

٧) هرگاه وقت به قدري تنگ باشد كه اگر وضو بگيرد يا غسل كند تمام نمــاز يـا 
مقداري از آن بعد از وقت خوانده ميشو، بايد تيمم كند. 

-   دستور تيمم 

اّول: نيت. 

دّوم: زدن كف دو دست با هم بر چيزي كه تيمم به آن صحيح است. 

سوم: كشيدن كف هر دو دست به تمام پيشاني و دو طرف آن، از جــايي كـه مـوي 

سر ميرويد تا ابروها و باالي بيني و بنا بر احتياط واجب بـايد دسـتها روي ابروهـا هـم 
كشيده شود. 

چهارم: كشيدن كف دست چپ به تمام پشت دست راست و بعد از آن كشيدن كف 

دست راست به تمام پشت دست چپ. 
-   احكام تيمم 

ـار و  ١. در تيمم بايد پيشاني و كف دستها و پشت دستها پاك باشد در حال اختي
امكان. 

٢. انسان بايد براي تيمم انگشتر را از دست بيرون آورد. 
ــيرد. ولـي  ل از غسل جنابت، تيمم كند،الزم نيست براي نماز وضو بگ د ٣. اگر ب
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ل از غسلهاي ديگر تيمم كند بايد وضو بگيرد و اگر نتواند وضو بگيرد  د اگر ب
بايد تيمم ديگري هم بدل از وضو بنمايد. 

ــرف شـدن  ٤. اگر به واسطهي نداشتن آب يا عذر ديگري تيمم كند، بعد از برط
عذر، تيمم او باطل ميشود. 

   چيزهايي كه تيمم بر آنها صحيح است: 

ـ خاك،ريگ، كلوخ و سنگ (سنگ گچ ـ سنگ آهك ـ سنگ مرمر ـ سنگ ســياه) 
كه همه بايد پاك باشند. 

ـ گل پخته شده مثل آجر و كوزه. 
ــرد و غبـاري كـه روي  ـ اگر مواردي كه گفته شد پيدا نشد به ترتيب ميتوان به گ
ـر  فرش و لباس و مانند اينهاست تيمم كرد و اگر گرد پيدا نشود بايد به گل تيمم كند و اگ
ــا بـر احتيـاط  گل پيدا نشد احتياط مستحب آن است كه نماز را بدون تيمم بخواند و بن

واجب بعداً قضاي آن را به جا آورد. 
   در تيمم ٤ چيز واجب است: 

ل از وضو.  د ل غسل است يا ب د م را تعيين كند كه بت: البتّه بايد نوع تيم١ـ ني
٢ـ زدن كف دو دست با هم بر چيزي كه تيمم بر آن صحيح است. 

٣ـ كشيدن كف هر دو دست به تمام پيشاني و دو طرف آن از جايي كه موي سـر 
ــب بـايد دسـتها روي ابروهـا هـم  ميرويد تا ابروها و باالي بيني و بنا بر احتياط واج

كشيده شود. 
 ــت و بعـد از آن كشـيدن كـف ٤ـ كشيدِن كف دست چپ به تمام پشت دست راس

دست راست به تمام پشت كف دست چپ. 
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   چيزهايي كه تيمم بر آنها صحيح نيست: 

ـ جواهر، مثل سنگ عقيق و فيروزه. 
ـ گچ و آهك پخته شده، بنا بر احتياط واجب. 

ـ خاك نجس. 
ـ زمين و خاك غصبي. 

ـ برف و يخ. 
-   نمازهاي واجب شش تاست 

١ـ نمازهاي يوميه(روزانه)، شامل: نماز صبح(٢ ركعت)، نماز ظهر(٤ ركعت)، نماز 
عصر(٤ ركعت)، نماز مغرب(٣ ركعت)، نماز عشاء(٤ ركعت). 

٢ـ نماز آيات. 
٣ـ نماز ميت. 

٤ـ نماز طواف واجب خانهي خدا. 
٥ـ نماز قضاي پدر و مادر كه بر پسر بزرگتر واجب است. 

٦ ـ نمازي كه به واسطهي اجير شدن و نذر و قسم و عهد واجب ميشود. 
-   راههاي پيدا كردن قبله 

١. كسي كه ميخواهد نماز بخواند بايد براي پيدا كردن قبلــه كوشـش كنـد تـا 
يقين كند كه قبله كدام طرف است. 

٢. ميتواند به گفتهي دو شاهد عادل كــه از روي نشـانههاي حسـي، شـهادت 
ميدهند عمل كند. 

ــان  ٣. يا به قول كسي كه از روي قاعدهي علمي، قبله را ميشناسد و محلّ اطمين
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است عمل كند. 
٤. اگر اينها ممكن نشد بايد بــه گمـاني كـه از محـراب مسـجد مسـلمانان يـا 

قبرهاي آنان يا از راههاي ديگر پيدا ميشود عمل نمايد. 
   توجه١: اگر براي پيدا كردن قبله وسيلهاي ندارد يا با اين كه كوشــش كـرده 

ــرف  گمانش به طرفي نميرود چنانچه وقت نماز وسعت دارد بايد چهار نماز به چهار ط
ــدازهاي كـه وقـت دارد نمـاز  بخواند و اگر به اندازهي چهار نماز وقت ندارد بايد به ان

بخواند. 
   توجه٢: اگر يقين يا گمان كند كه قبله در يكي از دو طرف است، بايد به هـر دو 

طرف نماز بخواند ولي احتياط مستحب آن است كه در صورت گمان، بــه چـهار طـرف 
نماز بخواند. 

-   چگونگي رو به قبله بودن 

ــد رو بـه قبلـه ايسـتاده و الزم نيسـت  ١) ايستاده: بايد طوري بايستد كه بگوين
زانوهاي او و نوك پاي او هم، رو به قبله باشد. 

٢) نشسته: اگر نميتواند به طور معمول بنشيند و در موقع نشستن كــف پاهـا را 
به زمين ميگذارد بايد در موقع نماز، صورت و سينه و شكم او رو به قبله باشــد 

و الزم نيست ساق پاي او رو به قبله باشد. 
٣) خوابيده: الف): به پهلوي راست طوري بخوابد كه جلوي بــدن او رو بـه قبلـه 
باشد. ب): اگر ممكن نباشد بايد به پهلوي چپ طوري بخوابد كه جلوي بــدن 
ــه طـوري  او رو به قبله باشد. ج): اگر اين را هم نتواند بايد به پشت بخوابد ب

كه كف پاي او رو به قبله باشد. 
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-   سجده بر چه چيزهايي صحيح است 

ــانند چـوب و بـرگ  ١ـ بايد بر زمين و چيزهاي غير خوراكي كه از زمين ميرويد م
درخت سجده كرد. 

٢ـ چيزهايي كه از زمين ميرويد و خوراك حيوان است مثل علف و كاه. 
٣ـ گُلهايي كه خوراكي نيستند. 

٤ـ سنگ آهك. 
٥ـ سنگ گچ. 
٦ ـ گچ پخته. 

٧ـ آهك پخته. 
٨ ـ آجر. 

٩ـ كوزه گلي و مانند اينها. 
ــيگـيرد اگـر بعـد از آن كـه  ١٠ـ گل و خاك سستي كه پيشاني، روي آن آرام نم

مقداري فرو رفت و آرام بگيرد اشكال ندارد. 
١١ـ كاغذ، اگر از چيزهايي كه سجده بر آن صحيح است مثــالً از كـاه سـاخته باشـند، 

ميشود بر آن سجده كرد و سجده بر كاغذي كه از پنبه و مانند آن ساخته شده اشكال ندارد. 
-   سجده بر چه چيزهايي صحيح نيست 

١ـ چيزهاي خوراكي. 
٢ـ چيزهاي پوشاكي. 

٣ـ چيزهاي معدني(مانند طال،نقره، عقيق، فيروزه و...). 
٤ـ برگ درخت مو، اگر تازه باشد(بنا بر احتياط واجب). 
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د(مانند گُل بنفشه،گُل گاوزبان).  ٥ ـ گياهان دارويي خوراكي كه از زمين ميروي
٦ ـ گياهي كه خوردن آن در بعضي از شهرها معمــول اسـت و در شـهرهاي ديگـر 

معمول نيست. 
٧ـ  ميوهي نارس. 

ـاك و     براي سجده بهتر از هر چيز، تربت سيدالشّهداء�ميباشد، بعد از آن، خ

بعد از خاك، سنگ و بعد از سنگ، گياه است. 
ــين�     از امام صادق�نقل است كه فرمود: بهترين زمينها، تربت امام حس

ــاي هفتگانـه را برطـرف  است. به درستي كه سجده بر تربت سيدالشّهداء�حجابه
ميكند. (جواهر/٤٣٧/٨) 

-   مبطالت نماز 

دوازده چيز نماز را باطل ميكند كه عبارتند از: 

ــهمد  ١. آن كه در بين نماز يكي از شرطهاي آن از بين برود مثالً در بين نماز بف
كه مكانش غصبي است. 

٢. آن كه در بين نماز عمداً يا سهواً يا از روي ناچاري، چيزي كه وضو يا غسـل را 
باطل ميكند پيش آيد،مثالً بول از او بيرون بيايد. 

٣. آن كه دستها را روي هم بگذارد. 
٤. آن كه بعد از خواندن حمد، آمين بگويد. 

ــا چـپ  ٥. آن كه عمداً يا از روي فراموشي، پشت به قبله كند يا به طرف راست ي
ــه نگوينـد رو بـه قبلـه اسـت  قبله برگردد، بلكه اگر عمداً به قدري برگردد ك

اگرچه به طرف راست يا چپ نرسد نمازش باطل است. 
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٦. آن كه عمداً كلمهاي بگويد كه از آن كلمه قصد معني كند اگرچــه معنـي هـم 
ــم نكنـد بنـا بـر احتيـاط  نداشته باشد و يك حرف هم باشد بلكه اگر قصد ه
واجب بايد نماز را دوباره بخواند در صورتي كه دو حرف و يا بيشتر باشد مانند 

آخ،آه؛ ولي اگر سهواً بگويد نماز باطل نميشود. 
ــازش  ٧. خندهي با صدا و عمدي و چنانچه سهواً با صدا بخندد يا لبخند بزند نم

باطل نميشود. 
٨. براي كار دنيا عمداً با صدا گريه كند. 

ــدن و مـانند  ٩. كاري كه صورت نماز را به هم بزند، مثل دست زدن و به هوا پري
ــه صـورت  اينها، كم باشد يا زياد،عمداً باشد يا از روي فراموشي.ولي كاري ك

نماز را به هم نزند مثل اشاره كردن به دست، اشكال ندارد. 
١٠. خوردن و آشاميدن،اگر در نماز طوري بخورد يا بياشامد كه نگويند نماز ميخواند. 
ــاي  ل نمازه ١١. شك در ركعتهاي نماز دو ركعتي يا سه ركعتي يا در دو ركعت اوّ

چهار ركعتي. 
ــه ركـن نيسـت  ١٢. آن كه ركن نماز را عمداً يا سهواً كم يا زياد كند يا چيزي را ك

عمداً كم يا زياد نمايد. 
-   احكام شكهايي كه نماز را باطل ميكند 

هشت قسم شك، موجب باطل شدن نماز ميشود: 
١ـ شك در شماره ركعتهاي نماز ٢ ركعتي. 
٢ـ شك در شماره ركعتهاي نماز ٣ ركعتي. 

ـ در نماز ٤ ركعتي پيش از تمام شدن سجدهي دوّم شك كند ٢ ركعت خوانده يا بيشتر.  ٣
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٤ـ شك (بين ٢ و٥) يا (٢ و بيشتر از ٥). 
٥ـ در نماز ٤ ركعتي اگر شك كند ١ ركعت خوانده يا بيشتر. 

٦ ـ شك بين(٣ و٦) يا (٣ و بيشتر از ٦). 
٧ـ شك در ركعتهاي نماز كه نداند چند ركعت خوانده. 

م باشــد  ٨ ـ شك بين(٤ و٦) يا (٤ و بيشتر از ٦) خواه پيش از تمام شدن سجدهي دوّ
م، شك بين(٤ و ٦) يا(٤ و بيشــتر از ٦) باشـد بـه  يا بعد از آن: ولي اگر بعد از سجدهي دوّ
ــا آورد و نمـاز را هـم  احتياط واجب بنا را بر ٤ بگذارد و بعد از نماز ٢ سجدهي سهو به ج

دوباره بخواند. 
-   احكام شكّهاي صحيح 

تكليف بنا را بر در حال شك بين رديف 

بعد از سر برداشتن ٢ و ٣ ١) 
يك ركعت نماز احتياط ايستاده و يا دو ركعت نشسته ٣ بگذارد از سجدهي دّوم 

بعد از سر برداشتن ٢ و ٤ ٢) 
دو ركعت نماز احتياط ايستاده ٤ بگذارد از سجدهي دّوم 

بعد از سر برداشتن ٢و٣و٤ ٣) 
دو ركعت نماز احتياط ايستاده و دو ركعت نشسته ٤ بگذارد از سجدهي دّوم 

بعد از سر برداشتن ٤و٥ ٤) 
دو سجدهي سهو ٤ بگذارد از سجدهي دّوم 

يك ركعت نماز احتياط ايستاده و يا دو ركعت نشسته ٤ بگذارد هر جاي نماز ٣و٤ ٥) 

بالفاصله نشسته، پس از تشهد و سالم يك ركعت نماز ٤ بگذارد ايستاده ٤و٥ ٦) 
احتياط ايستاده يا دو ركعت نشسته 

بالفاصله مي نشيند و پس از تشهد و سالم دو ركعت نماز ـ ايستاده ٣و٥ ٧) 
احتياط ايستاده 

بالفاصله نشسته، پس از تشهد و سالميك ركعت نماز احتياط ٤ بگذارد ايستاده ٣و٤و٥ ٨) 
ايستاده و دو ركعت نشسته 

بالفاصله نشسته، پس از تشهد و سالم دو سجدهي سهو ـ ايستاده ٥و٦ ٩) 
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   توضيح جدول: 

ـاقي  م، بنا را بر سه گذاشته و ب ١) شك بين ٢و٣ بعد از سر برداشتن از سجدهي دوّ
نماز را خوانده و بعد از سالم يك ركعت نماز احتياط ايســتاده و يـا دو ركعـت 

نشسته بخواند. 
ـد  م، بنا را بر چهار گذاشته و بع ٢) شك بين٢و٤ بعد از سر برداشتن از سجدهي دوّ

از تشهد و سالم دو ركعت نماز احتياط ايستاده بخواند. 
٣) شك بين٢و٣و٤ بعد از دو سجده، بنا را بر چهار گذاشته و باقي نماز را خوانـده 

و بعد از سالم دو ركعت نماز احتياط ايستاده و دو ركعت نشسته بخواند. 
ـد  م، بنا را بر چهار گذاشته و بع ٤) شك بين٤و٥ بعد از سر برداشتن از سجدهي دوّ

از تشهد و سالم، دو سجدهي سهو به جا آورد. 
٥) شك بين٣و٤ در هر حال، بنا را بر چهار گذاشته و باقي نماز را خوانــده و يـك 

ركعت نماز احتياط ايستاده يا دو ركعت نشسته بخواند. 
٦) شك بين٤و٥ در حال ايستاده، بالفاصله مينشيند و بنا را بر چــهار گذاشـته و 

يك ركعت نماز احتياط ايستاده يا دو ركعت نشسته بخواند. 
٧) شك بين ٣و٥ در حال ايستاده، بالفاصله نشسته بنا را بر چهار گذاشته ســالم 

نماز را داده و دو ركعت نماز احتياط ايستاده بخواند. 
٨) شك بين٣و٤و٥ در حال ايستاده، بالفاصله نشسته بنا را بــر چـهار گذاشـته و 
تشهد را بخواند و سالم دهد و دو ركعت نماز احتياط ايستاده و دو ركعت نمـاز 

احتياط نشسته بخواند. 
٩) شك بين ٥ و٦  در حال ايستاده، بالفاصله نشسته بنا را بر چــهار مـيگـذارد و 
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سالم نماز را داده و دو سجدهي سهو به جا ميآورد.  
مسئله: اگر يكي از شكّهاي باطل كننده براي انسان پيش آيد نميتوانــد نمـاز 

ــم زدن نمـاز مـانعي  را بر هم بزند، ولي اگر به قدري فكر كند كه شك پابرجا شود به ه
ندارد. 

   احكام شّكهايي كه نبايد به آنها اعتنا كرد. 

١. شك بعد از محلّ، مثالً در ركوع، شك كند كــه حمـد را خوانـده يـا نخوانـده 
است. 

ـده  ٢. شك بعد از وقت نماز، اگر بعد از گذشتن وقت نماز، شك كند كه نماز خوان
يا نه يا گمان كند كه نخوانده، خواندن آن الزم نيست. 

ــد  ٣. شك بعد از سالم، اگر شك كند كه نمازش صحيح بوده يا نه، مثالً شك كن
كه ركوع كرده يا نه، به شك خود اعتنا نكند. 

ــا در سـه نمـاز  ٤. شك كثيرالشك، اگر كسي در يك نماز، سه مرتبه شك كند ي
پشت سر هم شك كند كثيرالشك است. 

٥. شك امام و مأموم در شمارهي ركعتها. 
٦. شك در ركعتهاي نماز مستحبي بايد بنا را بر كمتر بگذارد. 

-   دستور سجدهي سهو 

بعد از سالم نماز فوراً نيت سجدهي سهو كند و پيشاني را به چيزي كه ســجده بـر 
آن صحيح است بگذارد و بگويد: 

$  بسم اهللا و بِاهللا و صلّي اهللاُ علي＂ محمد و آله؛  
و يا بگويد: 
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؛  دو آلِ محم دصل４ علي＂ محم بسم اهللا و بِاهللا، اللّهم  $
ولي بهتر است بگويد: 

$  بسم اهللا و بِاهللا السالم عليك ايها النّبي و رحمه． اهللا و بركاته؛ 
بعد بايد بنشيند و دوباره به سجده رود و يكي از ذكرهايي را كه گفته شد بگويــد و 

بعد از خواندن تشهد سالم بدهد. 
توجه: اگر سجدهي سهو را بعد از سالم نماز عمداً به جــا نيـاورد معصيـت كـرده و 

واجب است هر چه زودتر آن را انجام دهد و چنانچه سهواً به جا نياورد هر وقت يــادش 
آمد بايد فوراً انجام دهد و واجب نيست نماز را دوباره بخواند. 

-   احكام سجدهي سهو 

براي چه چيزهايي سجدهي سهو به جا ميآورند: 

١ـ آن كه در بين نماز سهواً حرف بزند. 
٢ـ آن كه يك سجده را فراموش كند. 

م شـك كنـد كـه چـهار ركعـت  ــجدهي دوّ ٣ـ آن كه در نماز چهار ركعتي بعد از س
خوانده يا پنج ركعت. 

ل سـهواً سـالم بدهـد.  ٤ـ در جايي كه نبايد نماز را سالم دهد مثــالً در ركعـت اوّ
(احتياط واجب) 

٥ـ آن كه تشهد را فراموش كند.(احتياط واجب) 
ـ ضمناً براي قيام بيجا احتياط مستحب آن است كه دو سجدهي سهو به جا آورد. 

-   دستور نماز احتياط 

ـايد  به اين ترتيب كه بعد از سالم نماز فوراً نيت نماز احتياط كند، اگر يك ركعت ب
ــوع مـيرود و دو  بخواند ابتدا ميايستد و تكبير ميگويد، حمد خود را ميخواند و به رك
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سجده را به جا ميآورد و بعد از تشهد، سالم ميدهد و اگر دو ركعت بايد بخواند مشــابه 
باال يك ركعت ديگر ميخواند و بعد از تشهد، سالم ميدهد. 

ــان آورد و سـورهي  توجه: نماز احتياط سوره و قنوت ندارد و نبايد نيت آن را به زب

حمد و بسم اهللا آن را نيز بنا بر احتياط واجب بايد آهسته بخواند. 
-   نماز آيات 

نماز آبات به واسطهي چهار چيز واجب ميشود: 
١ـ گرفتن خورشيد. ٢ـ گرفتن ماه، اگرچه مقدار كمي از آن گرفته شود و كسي هــم 
از آن نترسد. ٣ـ زلزله، اگرچه كسي هم نترسد.٤ـ رعد و برق و بادهاي ســياه و سـرخ و 
ــراي اينـها  مانند اينها، در صورتي كه بيشتر مردم بترسند كه بنا بر احتياط واجب بايد ب

هم نماز آيات بخوانند. 
ــه دو صـورت  نماز آيات دو ركعت است و در هر ركعت پنج ركوع دارد و آن را ب

ميتوانيم بخوانيم: 

ــوع دارد و قبـل از هـر ركـوع حمـد و سـوره خوانـده  نوع اّول: در هر ركعت پنج رك

ميشود. 
ــج قسـمت تقسـيم  نوع دّوم: بعد از نيت و تكبير و خواندن حمد،يك سوره را به پن

ـامل  ميكنيم و پيش از ركوع يك قسمت را ميخوانيم و به ركوع ميرويم تا پنج ركوع ك
شود. 

ــيم ميكنيـم و هـر بخـش را كـه  از باب مثال سورهي توحيد را به پنج بخش تقس
خوانديم به ركوع ميرويم. 

$ بسم اهللاِ الرحمن الرحيم 
 داهللاُ اَح وقُلْ ه $

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ٦٩

 دماَهللاُ الص $
 ولَدي وَ لَم دلي لَم $

$ وَ لَم يكُن لَه كُفُواً اَحد؛ 
ــم و هشـتم و دهـم، قنـوت  م و چهارم و شش توجه: مستحب است پيش از ركوع دوّ

بخواند و اگر فقط يك قنوت پيش از ركوع دهم بخواند كافي است. 
والسالم عليكم و رحمه． اهللا و بركاته 
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سؤاالت بخش احكام شرعي 

١. يك مسلمان در چه هنگامي مكلّف به انجام واجبات است؟ 
٢. سفارش شده نمازهاي واجب را چگونه به جا آوريم؟ 

٣. هر كس بدون عذر شرعي روزهاش را بخورد چه تكليفي دارد؟ 
٤. از نظر قرآن كريم بهترين امتها كدام امت است؟ 

٥. پرداختن و يا نپرداختن زكات مال چه تأثيري بر جامعهي اسالمي خواهد داشت؟ 
٦. در چه شرايطي بايد خمس داد و عدم پرداخت خمس چه مشكالتي را بــه بـار 

ميآورد؟ 
٧. ترك حج واجب چه عقوبتي را در بر دارد؟ 

٨. تولّي و تبري را معني كنيد، آيا ميتوان با دشمنان دين اظهار دوستي كرد؟ 
٩. يك مسلمان در خصوص دانستن احكام شرعي چه وظيفهاي دارد؟ 

١٠. تقليد چيست و مجتهد كيست؟ 
١١. احكام شرعي بر چند قسم است؟(توضيح مختصر). 

١٢. نظر مجتهد بر چند قسم است؟(توضيح مختصر) 
١٣. انسان در قبال مسائل شرعي مورد نياز چه وظيفهاي دارد؟ 
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١٤. انواع نجاسات را نام ببريد؟ 
١٥. نجاست اشياء چگونه ثابت ميشود؟ 

١٦. پاك كنندهها را به اختصار توضيح دهيد. 
١٧. پسر و دختر از چه سنّي از ماههاي قمري و شمسي به سن تكليف ميرسند؟ 

١٨. عالئم بلوغ را بيان كنيد. 
١٩. براي وضو گرفتن، چه مراحلي بايد انجام بشود؟ 

٢٠. اوقات نمازهاي واجب را بيان كنيد. 
٢١. براي چه كارهايي بايد وضو گرفت؟ 
٢٢. چه چيزهايي وضو را باطل ميكند؟ 

٢٣. غسلهاي واجب را نام ببريد. 
٢٤. اقسام غسل و روش اجراي آن را با توضيح مختصر بيان كنيد. 

٢٥. استبراء از جنابت چگونه انجام ميگيرد؟ 
نُب حرام است؟  ٢٦. چه چيزهايي بر ج

٢٧. جبيره را تعريف كنيد و در چه شرايطي بايد وضوي جبيره گرفت؟ 
٢٨. در چه مكانهايي خواندن نماز باطل است؟ 

٢٩. شرايط مكان نمازگزار را بيان كنيد. 
٣٠. نيت را تعريف كنيد. 

ــان  ٣١. با توجه به نجاست لباس، چه كساني نمازشان باطل و چه كساني نمازش
صحيح است؟ 

٣٢. با چه لباسهايي نميتوان نماز خواند؟ 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ٧٣

٣٣. زينت كردن به طال براي مردان و زنان چه حكمي دارد؟ 
٣٤. تفاوت اذان و اقامه در چيست؟ 

٣٥. براي اقامهي يك نماز دو ركعتي چه مراحلي را بايد طي كرد؟ 
٣٦. واجبات يازده گانهي نماز را با توضيح مختصر بيان كنيد. 

٣٧. واجبات ركني و غيرركني نماز را بيان كنيد. 
٣٨. اركان نماز كدامند؟ 

٣٩. در چه شرايطي بايد تيمم كرد؟ 
٤٠. براي تيمم رعايت چه نكاتي الزم و چه چيزهايي واجب است؟ 

٤١. در چه شرايطي تيمم باطل است؟ 
٤٢. در چه شرايطي از تيمم بايد وضو گرفت؟ 

٤٣. براي تيمم كردن چه مراحلي را بايد طي كرد؟ 
٤٤. تيمم بر چه چيزهايي صحيح است و بر چه چيزهايي صحيح نيست؟ 

٤٥. در چه شرايطي به جاي وضو و غسل بايد تيمم كرد؟ 
٤٦. نمازهاي واجب را نام ببريد. 

٤٧. چگونه ميتوان جهت قبله را تشخيص داد؟ 
٤٨. رو به قبله بودن در شرايط مختلف ايستاده، نشسته و خوابيده را توضيح دهيد. 

٤٩. سجده بر چه چيزهايي صحيح است و بر چه چيزهايي صحيح نيست؟ 
٥٠. از نظر امام صادق�بهترين تربت براي سجده كدام است و از چــه مزيتـي 

برخوردار است؟ 
٥١. مبطالت نماز را بيان كنيد. 
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٥٢. كدام شكّها موجب باطل شدن نماز ميشود؟ 
٥٣. احكام شكّهاي صحيح را بيان كنيد. 

٥٤. به كدام شكّها نبايد اعتنا كرد؟ 
٥٥. "سجدهي سهو" و "نماز احتياط" چگونه به جا آورده ميشود؟ 

٥٦. به چه كسي كثيرالشّك گفته ميشود؟ 
٥٧. براي چه چيزهايي سجدهي سهو به جا ميآورند؟ 

٥٨. تكليف كسي كه سجدهي سهو را بعد از نماز به جا نياورده چيست؟ 
٥٩. نماز آيات چگونه خوانده ميشود؟ 

ــاز خـود را بـر  ٦٠. آيا به محض اين كه انسان در نماز خود شك كرد ميتواند نم
هم بزند؟ 
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برخي از كتب مفيد براي احكام شرعي 

   احكام دين، (مجموعهي سه جلدي)، نوشــتهي حجـه． االسـالم والمسـلمين 

فالحزاده، ناشر: شركت چاپ و نشر بينالملل وابسته به انتشارات اميركبير. 
ــتهي     مسـائل جديـد از ديـدگـاه علمـا و مراجـع تقليـد، در چنـد جلـد، نوش

حجه．االسالم سيدحسن محمودي، ناشر: انتشارات علمي فرهنگي صاحب الزّمان(عج). 
   مباحثي پيرامون خمس، تأليف آيت اهللا ســيدمحمد ضياءآبـادي، انتشـارات 

بنياد خيريه الزّهراء�. 
ــاد     حج، برنامهي تكامل، تأليف آيت اهللا سيدمحمد ضياءآبادي، انتشارات بني

خيريه الزّهراء�. 
   رسالههاي عمليهي مراجع عاليقدر تقليد. 
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