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آﻧﭼﮫ ﺑﮫ زﻋم ﺑﻧده ﺣﻘﯾر ﻗﺎﺑﻠﯾت طرح ﭘرﺳش درﮔزﯾﻧش را داﺷت ذﮐر ﺷده اﺳت .اﯾن اﻏﻣﺎض در اﻧﺗﺧﺎب
ﻋﻧﺎوﯾن ﻣطروﺣﮫ ﻧﯾز ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ واز ﺑﯾﺎن ﻣﺑﺎﺣﺛﯽ ﭼون ﺣﺞ ،زﮐﺎت ،اﺣﮑﺎم ﺑﺎﻧوان و ...ﺧود داری
ﺷده اﺳت.
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت دوﺳﺗﺎن در ﻣورد ﺗﻌداد ﺳواﻻت ﭘرﺳﯾده ﺷده ،ﮔﺎھﯽ ﻣﺟﺑور ﺑﮫ اﺟﻣﺎل
وﮔﺎھﯽ ﺗﻔﺻﯾل ﻣطﺎﻟب ﺷده ام .اﯾن اﺟﻣﺎل ﺑﮫ دﻟﯾل ﮐم اھﻣﯾﺗﯽ ﻣطﺎﻟب در ﮔزﯾﻧش و ﺗﻔﺻﯾل آن ﮔﺎھﯽ ﺑﮫ دﻟﯾل
اھﻣﯾت ﻣطﻠب از ﻟﺣﺎظ اﺣﺗﻣﺎل ﭘرﺳش)ﺷﮑﯾﺎت ﻧﻣﺎز( و ﮔﺎھﯽ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻧﺷﺎن دادن ﺗﺳﻠط داوطﻠب در اﻣور
ﺷرﻋﯽ ﺑوده اﺳت)ﺑﺣث وﻻﯾت ﻓﻘﯾﮫ وﮐﻔن ﻣﯾت( ﻟذا ﺑرای دوﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ وﻗت ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻧدارﻧد اھم
ﻣطﺎﻟب ﺑﺎ ﻋﻼﻣت***ﻣﺷﺧص ﺷده اﺳت.
در ﺑﻌﺿﯽ از ﻣطﺎﻟب اطﻼﻋﺎت ﻻزم از ﻣﺑﺎﺣث ﺗﻔﺳﯾری و اﺻول ﻋﻘﺎﯾد و ) ...روش اﻧﺗﺧﺎب ﻣرﺟﻊ
ﺗﻘﻠﯾد،اﺻول وﻓروع دﯾن ،ﺷﺎن ﻧزول ﺳوره ﮐوﺛر درﺑﺣث ﺣﻣدوﺳوره و ﺗﺷﮭدو(...ﺑﮫ ﺳﻠﯾﻘﮫ اﯾﻧﺟﺎﻧب ﻣطرح
ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺗﻧﺎﺳﺑﯽ ﺑﺎ ﮐﺗب اﺣﮑﺎم ﻋﻣوﻣﯽ ﻧدارد.
ﻻزم ﺑﮫ ذﮐر اﺳت ﻣﺑﺣث وﻻﯾت ﻓﻘﯾﮫ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺳﯾر ﮐﺗﺎب ﻣﮑﺎﺳب ﺑﮫ ﻋﻧوان اھم ﮐﺗب ﻓﻘﮭﯽ وﻧﯾز اھﻣﯾت
ﮔزﯾﻧﺷﯽ آن در اﯾن ﻧوﺷﺗﺎر ﻣطرح ﮔﺷﺗﮫ ﮐﮫ در ﺑﯾﺎن ﻣطﺎﻟب اﯾن ﻋﻧوان ،ﮐﺗب :ﻣﮑﺎﺳب ،وﻻﯾت ﻓﻘﯾﮫ
ﺣﺿرت اﻣﺎم ﻗدس ﺳره و آﯾت ﷲ ﻣﺻﺑﺎح ﯾزدی داﻣت ﺑرﮐﺎﺗﮫ ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﺑوده اﺳت.
در اﻏﻠب ﻣﺳﺎﯾل و ﻣوارد اﺧﺗﻼﻓﯽ ﻧظر ﺣﺿرت اﻣﺎم ﺧﻣﯾﻧﯽ ﻗدس ﺳره ﻣﻼک ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
اﯾن ﻧوﺷﺗﺎر درﻣﻘﺎم ﺑﯾﺎن اﺣﮑﺎم ﮐﺎرﺑردی ﻧﻣﯾﺑﺎﺷد ﭘس دﻗت ﺑﻔرﻣﺎﯾﯾد در ﻣﺳﺎﯾل ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ،ﺑﮫ ﻣرﺟﻊ ﺧود
رﺟوع ﮐﻧﯾد.
ودر آﺧراز ھﻣﮫ ﻋزﯾزان ﺧواھﺷﻣﻧدم ﺑرای رﻓﻊ ﻧﻘص وﺗﮑﻣﯾل ﻧوﺷﺗﺎر ﺣﺎﺿر ﻧظرات ﺧود را ﺑﺎ ﺣﻘوﻗدان
 hoghoghdan135.blogfa.comدر ﻣﯾﺎن ﮔذارﯾد...

واﻟﺳﻼم ﻋﻠﯾﮑم ورﺣﻣﮫ ﷲ

ﻣﺑﺣث اول :ﺗﻘﻠﯾد

.١اﻋﻠم ﮐﯾﺳت؟وﻣرﺟﻊ ﺗﺷﺧﯾص آن ﭼﯾﺳت؟ﺷﻣﺎ ﭼﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣرﺟﻌﺗﺎن را اﻧﺗﺧﺎب ﮐردﯾد؟
ج:ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ازدﯾﮕران در ﺷﻧﺎﺧت ﻗواﻋد و ﻣدارک ،ﻧظﺎﯾر و اﺧﺑﺎر،وﻓﮭم آﻧﮭﺎ)در اﺳﺗﻧﺑﺎط اﺣﮑﺎم( اﺣﮑﺎم
ﻗوی ﺗر ﺑﺎﺷد.ﻣرﺟﻊ ﺗﺷﺧﯾص آن ﺧﺑرﮔﺎن دراﺳﺗﻧﺑﺎط اﻧد .روش اﻧﺗﺧﺎب ﻣرﺟﻊ ﯾﮑﯽ ازﯾن ﺳﮫ راه اﺳت:اول:
آﻧﮑﮫ ﺧود اﻧﺳﺎن ﯾﻘﯾن ﮐﻧد ،ﻣﺛل آﻧﮑﮫ از اھل ﻋﻠم ﺑﺎﺷد و ﺑﺗواﻧد ﻣﺟﺗﮭد و اﻋﻠم را ﺑﺷﻧﺎﺳد .دوم :آﻧﮑﮫ دو ﻧﻔر
ﻋﺎﻟم ﻋﺎدل ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﻣﺟﺗﮭد و اﻋﻠم را ﺗﺷﺧﯾص دھﻧد ﻣﺟﺗﮭد ﺑودن ﯾﺎ اﻋﻠم ﺑودن ﮐﺳﯽ را ﺗﺻدﯾق ﮐﻧﻧد ،ﺑﮫ
ﺷرط آﻧﮑﮫ دو ﻧﻔر ﻋﺎﻟم ﻋﺎدل دﯾﮕر ﺑﺎ ﮔﻔﺗﮫ آﻧﺎن ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻧﻧﻣﺎﯾﻧد .ﺳوم :آﻧﮑﮫ ﻋدهای از اھل ﻋﻠم ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﻧد
ﻣﺟﺗﮭد و اﻋﻠم را ﺗﺷﺧﯾص دھﻧد و از ﮔﻔﺗﮫ آﻧﺎن اطﻣﯾﻧﺎن ﭘﯾدا ﻣﯽﺷود ،ﻣﺟﺗﮭد ﺑودن و ﯾﺎ اﻋﻠم ﺑودن ﮐﺳﯽ را
ﺗﺻدﯾق ﮐﻧﻧد.اﻟﺑﺗﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدرﺳﯾن  ٧ﻧﻔر را اﻧﺗﺧﺎب ﮐرده ﮐﮫ ﮐﺎر را ﺧﯾﻠﯽ راﺣت ﮐرده اﺳت.
***.٢آﯾﺎ ﺗﻘﻠﯾد اﺑﺗداﯾﯽ از ﻣﯾت ﺟﺎﯾز اﺳت؟
ج:ﺑﯾﺷﺗر ﻓﻘﮭﺎ ﺟﺎﯾز ﻧﻣﯾداﻧﻧد
***..٣آﯾﺎ ﺑﻘﺎی ﺑر ﺗﻘﻠﯾد ﻣﯾت ﺟﺎﯾﯾز اﺳت؟ﻣﻘﻠد ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﺑرﺗﻘﻠﯾﯾد ﻣرﺟﻊ ﻣﯾت ﺑﺎﻗﯽ ﺑﺎﺷد و وظﯾﻔﮫ او رﺟوع ﺑﮫ
ﻣرﺟﻊ زﻧده اﺳت و اﮔر ﺑﺧواھد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﺎﺷد ﺑﺎﯾد ﻧظر ﻣرﺟﻊ زﻧده را ﺟوﯾﺎ ﺷود.
.۴ﻣﻘدار ﺑﻘﺎی ﺑر ﺗﻘﻠﯾد ﻣﯾت ﭼﮫ ﮔوﻧﮫ اﺳت؟
ج:طﺑق ﻧظر ﺣﺿرت اﻣﺎم اﮔر در ﺑﻌﺿﯽ از ﻣﺳﺎﯾل ﺑﮫ ﻓﺗوای ﻣرﺟﻊ از دﻧﯾﺎ رﻓﺗﮫ ﻋﻣل ﻣﯾﮑرده ﻣﯾﺗواﻧد در
ﺗﻣﺎم ﻣﺳﺎﺋل از او ﺗﻘﻠﯾد ﮐﻧد.
.۵اﮔر ﻣﺟﺗﮭد ﻣﻘﻠد از دﻧﯾﺎ ﺑرود ﺗﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﺟﺗﮭد ﺟدﯾد ﺗﮑﻠﯾف ﭼﯾﺳت؟
ج:ﻣﯾﺗواﻧد ﺑر ﻓﺗوای او ﺑﺎﻗﯽ ﺑﺎﺷد ﯾﺎ اﺣﺗﯾﺎط ﮐﻧد.
.۶آﯾﺎ ﺗﻘﻠﯾد اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺳت ﯾﺎ ﺑﮫ ﺗﺑﻊ ﺧﺎﻧواده و ﺳرﭘرﺳت؟
ج :اﺳﺗﻘﻼﻟﯽ
.٧آﯾﺎ ﺟﺎﯾز اﺳت ﯾﮏ ﻧﻔر ھﻣزﻣﺎن دو ﻣرﺟﻊ ﺗﻘﻠﯾد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد؟
ج:اﮔر ھرﮐدام در ﺑﺎب ﺧﺎﺻﯽ ﺗﺧﺻص داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﺗﺑﻌﯾض واﺟب اﺳت و درﺳﺎﯾر ﻣوارد ﮐﮫ اﺧﺗﻼف
دارﻧد اﺣوط اﻟﻘوﻟﯾن ﺑﺎﯾد ﻟﺣﺎظ ﺷود.

ﻣﺑﺣث دوم:ﻧﺟﺎﺳﺎت و ﻣطﮭرات
ﻓﺻل اول :ﻧﺟﺎﺳﺎت
ﺑﺧش اول:اﻋﯾﺎن ﻧﺟﺳﮫ
.٨اﻋﯾﺎن ﻧﺟﺳﮫ ﭼﯾﺳت؟
ج:ﺑول،ﻏﺎﺋط،ﻣﻧﯽ؛ﻣردار،ﺧون،ﺳﮓ،ﺧوک،ﺷراب؛ﮐﺎﻓر،ﻓﻘﺎع،ﻋرق ﺷﺗر ﻧﺟﺎﺳت ﺧوار
.٩ﮐدام ﮐﺎﻓر ﻧﺟس اﺳت:
ج:طﺑق ﻧظر ﺣﺿرت اﻣﺎم ﺗﻣﺎم اﻗﺳﺎم ﮐﺎﻓر و طﺑق ﻧظر ﺑﻌﺿﯽ ھﻣﮫ ﺑﮫ ﺟز اھل ﮐﺗﺎب.و ﺻب ﮐﻧﻧده ﻧﺑﯽ و
ﻣﻌﺻوﻣﯾن ﻧﯾز ﻣﻠﺣق ﺑﮫ ﻧﺟﺎﺳت ﮐﺎﻓرﻧد.

ﺑﺧش دوم:ﻣﺗﻧﺟس ھﺎ
***:١٠ﺷراﯾط ﺗﻧﺟس )ﻧﺟس ﺷدن ﺷﯽ ء(ﭼﯾﺳت؟
ج:ﻣﻼﻗﺎت)ﺑرﺧورد ﺑﺎﻧﺟس( رطوﺑت ﻣﺳرﯾﮫ )ﺳراﯾت ﮐﻧﻧده(ﯾﮑﯽ ﯾﺎ ھردو)ﺑﮫ ﺟز درﻣردار(،ﻣﻼﻗﺎت در
ﺑﺎطن ﺑدن ﻧﺑﺎﺷد)ﻣﺛل داﺧل ﺑﯾﻧﯽ ﯾﺎ ﮔوش(
.١١ﻧﺟﺎﺳت آب ﭼﮫ ﺷراﯾطﯽ دارد؟
ج:ﺗﻐﯾﯾر اوﺻﺎف ﺳﮫ ﮔﺎﻧﮫ ﺑو رﻧﮓ وﻣزه
.١٢آﯾﺎ ﺗﻣﺎم اﺣﮑﺎم ﻣﻧﺟس ﺑر ﻣﺗﻧﺟس ﺑﺎر ﻣﯾﺷود؟
ج:طﺑق ﻧظر ﺣﺿرت اﻣﺎم ﺑﻠﮫ
.١٣راه اﺛﺑﺎت ﻧﺟﺎﺳت ﭼﯾﺳت؟
ج:اﺧﺑﺎر ذواﻟﯾد)ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﭼﯾزی را دراﺧﺗﯾﺎر دارد(،ﻋﻠم،ﺷﮭﺎدت دو ﻣرد ﻋﺎدل
.١۴آﯾﺎ ﺟﺳﺗﺟوی از ﻧﺟﺎﺳت ﻻزم اﺳت؟
ج:ﺧﯾر ﻣﮕر ﺷﺑﮭﮫ ﺣﮑﻣﯾﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد آن ﺣﮑم را ﺟﺳﺗﺟو ﮐﻧد

ﻓﺻل دوم:ﻣطﮭرات
.١۵ﻣطﮭرات در اﺳﻼم ﭼﯾﺳت؟

ج:اﺳﻼم) .ﮐﺎﻓر اﮔر ﺷﮭﺎدﺗﯾن ﺑﮕووﯾد(.
اﺳﺗﺣﺎﻟﮫ)ﭼوب ﻧﺟس ﺑﺳوزد و ﺧﺎﮐﺳﺗر ﺷود(
واﻧﻘﻼب)ﺗﺑدﯾل ﺷراب ﺑﮫ ﺳرﮐﮫ(،
اﻧﺗﻘﺎل)ﭘﺷﮫ ای ﮐﮫ ﺧون اﻧﺳﺎن را ﺑﻣﮑد و ﺣﺎﻻ ﺟزو ﺧون ﭘﺷﮫ ﻣﺣﺳوب ﺷود(،
اﺳﺗﺑرای ﺣﯾوان ﻧﺟﺎﺳت ﺧوار)رﻋﺎﯾت ﻣدﺗﯽ ﮐﮫ درآن ﺣﯾواﻧﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧوردن ﻣدﻓوع اﻧﺳﺎن ﻋﺎدت ﮐرده
ﺑرای ﻣﻧﻊ از اﯾن ﮐﺎر(،
ﺗذﮐﯾﮫ ﺷرﻋﯽ ﺣﯾواﻧﺎت ﻏﯾر ازﻧﺟس اﻟﻌﯾن)ﭘوﺳت ﻣردار ﺑﺎ دﺑﺎﻏﯽ وھﯾﭻ ﭼﯾز ﭘﺎک ﻧﻣﯾﺷود(،
ﺧﺎرج ﺷدن ﺧون ﺑﮫ ﻣﻘدارﻣﺗﻌﺎرف از ذﺑﯾﺢ.
ﻏﺳل ﻣﯾت.
زﻣﯾن ﺷﺎﻣل ﺧﺎک ﯾﺎ ﺳﻧﮓ ﯾﺎ ﺷن ﺧﺷﮏ وﭘﺎک ) راه رﻓﺗن روی آﺳﻔﺎﻟت و ﻣزروﻋﯽ و ﻓرش و ﺣﺻﯾر
ﭘﺎک ﮐﻧﻧده ﻧﯾﺳت(ﺑرای ﮐف ﭘﺎ وﺗﮫ ﮐﻔش ﻧﺟس ﺷده ای ﮐﮫ ﻧﺟﺎﺳت آن ﺑﮫ دﻟﯾل راه رﻓﺗن ﺑر روی زﻣﯾن
ﻧﺟس اﯾﺟﺎد ﺷده ﺑﺎ ﻣﺳﻣﺎی راه رﻓﺗن روی آن .ﭘﺎﮐﯽ ﺣﺎﺻل ﻣﯾﺷود
آﻓﺗﺎب .زﻣﯾن وﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﻣﺛل ﭘﺷت ﺑﺎم ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن و ..را ﭘﺎک ﻣﯾﮑﻧد ﺑﮫ ﺷرط ﺑرطرف ﺷدن ﻋﯾن ﻧﺟﺎﺳت
اﮔر وﺟود دارد  .ﺗرﺑودن ﻣﺗﻧﺟس.واﯾﻧﮑﮫ آﻓﺗﺎب ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﺧﺷﮏ ﮐﻧد ﻧﮫ ﻣﺛﻼ ﺑﺎ ﺑﺎد زﯾﺎد.وآﻓﺗﺎب ﺑدون ﻣﺎﻧﻊ
و ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺗﺎﺑد
ﺗﺑﻌﯾت .ﺑﺎ ﭘﺎک ﺷدن ﺷﯾﺊ ﺷﯽ ء دﯾﮕر ﻧﯾز ﭘﺎک ﺷود ﻣﺛﻼ ﺑﺎﺗﺑدﯾل ﺷراب ﺑﮫ ﺳرﮐﮫ ظرف آن ھم ﭘﺎک
ﻣﯾﺷود ﯾﺎ ﭘﺎک ﺷدن ﻓرزﻧد ﺑﮫ ﺗﺑﻌﯾت از اﺳﻼم ﭘدر ﮐﺎﻓر
آب:ﻣطﻠق ﺑﺎﺷد)ﻣﺛﻼ ﮔﻼب ﻧﺑﺎﺷد(ﭘﺎک ﺑﺎﺷد .ﭘس از آب ﮐﺷﯾدن ﻋﯾن ﻧﺟﺎﺳت درآن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧده ﺑﺎﺷد.ﻣﺎﻧﻌﯽ
از رﺳﯾدن آب ﺑﮫ ﺷﯾﺊ ﻧﺟس وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
اﻧواع آب  :آب ﻗﻠﯾل :ﺑﺎﯾد آب را روی ﻣﺗﻧﺟس ﺑرﯾزﻧد ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺷﯽ را درآن ﻓرو ﮐﻧﻧد
آب ﺑﺎران:ﺑدون واﺳطﮫ ﺑر ﺷﯽ ﺑرﯾزد ،ﺻدق رﯾزش ﺑﺎران ﮐﻧد،ﭘﺎک ﮐﻧﻧده ﺑودﻧش ﻓﻘط در ﺣﺎل ﺑﺎرﯾدن آن
اﺳت.
.١۶ﺗﻌﻔﯾر ﭼﯾﺳت؟
ﺧﺎک ﻣﺎل ﮐردن ظرف ﻧﺟس ﺷده ﺑﮫ وﻟوغ)آب دھﺎن ﺳﮓ(

ﻣﺑﺣث ﭼﮭﺎرم :ﻋﺑﺎدات

.١٧ﻋﺑﺎدت ﺣرام ﭼﯾﺳت؟
ج:ﺳﺟده ﺑر ﻏﯾر ﺧدا
***.١٨ﻋﺑﺎدات واﺟب ﮐدام اﺳت؟
ج.١:وﺿو.٢ﻏﺳل.٣ﺗﯾﻣم.۴ﻧﻣﺎز.۵ﺳﺟده ﺗﻼوت.۶روزه.٧ﺧﻣس.٨زﮐﺎت.٩ﻋﻣره.١٠ﺣﺞ.١١ﮐﻔﺎرات

ﻓﺻل اول:ﻧﻣﺎز
***.١٩ﻧﻣﺎزھﺎی واﺟب ﮐدام اﺳت؟
ج.١:ﯾوﻣﯾﮫ.٢آﯾﺎت.٣ﻣﯾت.۴طواف واﺟب ﺧﺎﻧﮫ ﮐﻌﺑﮫ.۵ﻧﻣﺎز ﻗﺿﺎی ﭘدر ﮐﮫ ﺑر ﭘﺳر ﺑزرﮔﺗر واﺟب
اﺳت.۶ﻧﻣﺎز واﺟب ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﻧذر و ﻗﺳم وﻋﮭد
.٢٠ﻧﻣﺎز ﻋﯾد ﻓطر و ﻗرﺑﺎن آﯾﺎ واﺟب اﺳت؟
ج:در زﻣﺎن ﺣﺿور اﻣﺎم ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳﻼم ﺑﻠﮫ ودر زﻣﺎن ﻏﯾﺑت ﻣﺳﺗﺣب اﺳت.
.٢١آﯾﺎ داﺷﺗن وﻻﯾت اھل ﺑﯾت ﺷرط ﺻﺣت ﻧﻣﺎز اﺳت ﯾﺎ ﻗﺑوﻟﯽ؟
ج :ﺑﮫ ﻧظر اﮐﺛر ﻓﻘﮭﺎ ﺷرط ﺻﺣت اﺳت

ﺑﺧش اول:وﺿو
.٢٢آﯾﺎ دروﺿو ﺷﺳﺗن ﺻورت ﺑﺎ دﺳت راﺳت واﺟب اﺳت؟
ج :ﺧﯾر
***.٢٣وﺿو ﺻﺣﯾﺢ ﭼﮫ ﮔوﻧﮫ اﺳت؟
ج:اﺑﺗدا ﺻورت را از ﺑﺎﻻ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯾن ﻣﯾﺷوﯾﯾم
ﺳﭘس دﺳت راﺳت و ﺑﻌد از آن دﺳت ﭼپ ازآرﻧﺞ ﺗﺎ ﺳر اﻧﮕﺷﺗﮭﺎ و ﺑرای ﮐﺳب ﯾﻘﯾن از ﻣﻘدار ﮐﻣﯽ ﺑﺎﻻﺗر
ازآرﻧﺞ را ﻧﯾز ﺑﺎﯾد ﺷﺳت.ﺷﺳﺗن ﺻورت و دﺳﺗﮭﺎ درﻣرﺣﻠﮫ اول واﺟب ﺑرای ﺑﺎر دوم ﺟﺎﯾز)ﺑﮫ ﻧظر ﺑﻌﺿﯽ
ﻣﺳﺗﺣب( و در ﻣرﺗﺑﮫ ﺳوم ﺣرام اﺳت .اﻣﺎ وﺿو را ﺑﺎطل ﻧﻣﯾﮑﻧد ﻣﮕر دﻓﻌﮫ ﺳوم دﺳت ﭼپ ﮐﮫ ﻣﺳﺢ را
دﭼﺎر اﺷﮑﺎل ﻣﯾﮑﻧد وﻣوﺟب ﺑطﻼن وﺿو ﻣﯾﮕردد.ﺳﭘس ﻣﺳﺢ ﻣﯾﮑﺷﯾم ﯾﮑﯽ از ﭼﮭﺎرﻗﺳﻣت ﺳر ﮐﮫ ﻣﻘﺎﺑل
ﭘﯾﺷﺎﻧﯽ اﺳت ﺑرای ﻣﺳﺢ ﮐﺎﻓﯽ اﺳت و ه ھرﻣﻘدار ﮐﻔﺎﯾت ﻣﯾﮑﻧد اﮔرﭼﮫ ﻣﺳﺗﺣب اﺳت ﺑﮫ درازا ﯾﮏ اﻧﮕﺷت
و از ﭘﮭﻧﺎ اﻧدازه ﺳﮫ اﻧﮕﺷت ﺑﺎﺷد.ﻻزم ﻧﯾﺳت ﻣﺳﺢ ﺑرﮐف ﺳر ﺑﺎﺷد و ﺑرﻣو ﻧﯾز ﮐﻔﺎﯾت ﻣﯾﮑﻧد ﻣﮕر ﻣوی ﺑﻠﻧد
ﮐﮫ ﺗﺎ روی ﺻورت ﺑرﯾزد در اﯾن ﺻورت ﺑﺎﯾد از ﺑﯾﺦ ﻣو ﻣﺳﺢ ﮐﺷﯾد.ﭘﮭﻧﺎی ﻣﺳﺢ ﭘﺎ ﻧﯾز ﺑﮫ ھر ﻣﻘدار ﺑﺎﺷد
ﮐﻔﺎﯾت ﻣﯾﮑﻧد اﻣﺎ اﺣوط آن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﮐف دﺳت ﭘﺎ را ﻣﺳﺢ ﮐﻧد.

.٢۴اﮔر ﺷﺧص ﺑﻌد ازﯾﻧﮑﮫ دو ﻣﺷت آب ﺑر دﺳت ﺑرﯾزد ﯾﮑﺂب ﺑر ﺷﯾر رﯾﺧﺗﮫ و آن راﺑﺑﻧد ﻣﺳﺢ او ﺻﺣﯾﺢ
اﺳت؟
ج:اﮔر ﺑﻌد از رﯾﺧﺗن آب ﺑرﺷﯾر ﺑرای ﺗﻣﺎم ﮐردن وﺿو دﺳت ﻣﯾﮑﺷد و ﺑﺎ آب وﺿو ﻣﺳﺢ ﮐﻧد ﺻﺣﯾﺢ
اﺳت.
.٢۵ﺣﮑم ﻣﺳﺢ ﺑﺎ رطوﺑت ﺳﺎﯾر اﻋﺿﺎی وﺿو ﭼﯾﺳت؟
ج:در ﺣﺎل اظطرار ﺑﯽ اﺷﮑﺎل اﺳت اﻣﺎ درﺣﺎل اﺧﺗﯾﺎر اﺧﺗﻼف اﺳت
.٢۶آﯾﺎ ﺧﺷﮏ ﺑودن ﻣﺣل ﻣﺳﺢ ﺿرورﯾﺳت؟
اﮔر رطوﺑت ﻣﺣل ﻣﺳﺢ ﺑﮫ ﻗدری ﺑﺎﺷد ﮐﮫ رطوﺑت دﺳت ﺑﮫ آن اﺛر ﻧﮑﻧد ﺑﺎطل اﺳت.
.٢٧آﯾﺎ ﻣﺳﺢ ﮐردن روی ﺟوراب و ﮐﻔش و...ﺻﺣﯾﺢ اﺳت؟
ج:ﺧﯾر ﻣﮕر درﻣوارد ﺳرﻣﺎی ﺷدی ﯾﺎ ﺗرس از دزد و درﻧده و...
***.٢٨ﺗﻔﺎوت وﺿوی ﺗرﺗﯾﺑﯽ و ارﺗﻣﺎﺳﯽ درﭼﯾﺳت؟
ج:اﯾن دو در ﻣﺳﺢ ھﺎ و از ﺑﺎﻻ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯾن ﺑودن ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧدارﻧد ﻓﻘط در وﺿوی ﺗرﺗﯾﺑﯽ اﻋﺿﺎ ﺑﺎ ﻧﯾت وﺿو
ﺷﺳﺗﮫ ﻣﯾﺷوﻧد و در وﺿوی ارﺗﻣﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﻧﯾت وﺿو در آب ﻓرو ﺑرده ﻣﯾﺷوﻧد.
 .٢٩آﯾﺎ ﺗﺑﻌﯾض در ﯾﮏ وﺿو ﺟﺎﯾز اﺳت؟
ج:ﺑﻠﮫ اﮔروﺿوی ﺑﻌﺿﯽ از اﻋﺿﺎ را ارﺗﻣﺎﺳﯽ و ﺑﻌﺿﯽ اﻋﺿﺎ را ﺗرﺗﯾﺑﯽ ﺑﮕﯾرد ﺻﺣﯾﺢ اﺳت٣.
 .٣٠ﺷراﯾط وﺿو ﭼﯾﺳت؟
اﻟف:ﻗﺻد وﺿوی ﻣﺳﺗﻣر در طول وﺿو
ب.ﻣﺑﺎﺷرت .ﺧود ﻓرد ﺑﺎﯾد ﺗﻣﺎم اﻋﻣﺎل وﺿو را اﻧﺟﺎم دھد )درﺣﺎﻟت اﺧﺗﯾﺎر(و اﮔر دﯾﮕری او را وﺿو دھد
ﯾﺎ در رﺳﺎﻧدﻧد اب ﺑﮫ اﻋﺿﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧد وﺿو ﺑﺎطل اﺳت .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻧﻣﺗواﻧد وﺿو ﺑﮕﯾرد ﺑﺎﯾد ﻧﺎﯾب ﺑﮕﯾرد.
ج.ﭘﺎک ﺑودن اﻋﺿﺎی وﺿو )اﮔر در طول وﺿو ﺟﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﺷﺳﺗﮫ ﯾﺎ ﻣﺳﺢ ﮐرده ﻧﺟس ﺷود وﺿو ﺻﺣﯾﺢ
اﺳت(ﺳﺎﯾر اﻋﺿﺎ ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ طﮭﺎرت ﻧدارﻧد ﻣﮕر ﻣﺧرج ﺑول ﯾﺎ ﻏﺎﺋط ﮐﮫ اوﻟﯽ آن اﺳت ﮐﮫ اول آن را ﺗطﮭﯾر
ﮐﻧد ﺑﻌد وﺿو ﺑﮕﯾرد.
د.در اﻋﺿﺎی وﺿوﯾش ﻣﺎﻧﻌﯽ در رﺳﯾدن آب ﻧﺑﺎﺷد)ﻻک،رﯾﻣل،ﺟوھر ﺧودﮐﺎر اﮔر ﺟرم داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ه.اﺳﺗﻌﻣﺎل آب ﺑرای او ﻣﺎﻧﻊ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد)ﻣرﯾﺿﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ آب ﺑدﺗر ﺷود(
و.آب وﺿو ﭘﺎک ﺑﺎﺷد

ز.آب وﺿو ظرف آن ﻣﮑﺎن و ﻓﺿﺎ ﻏﺻﺑﯽ ﻧﺑﺎﺷد
ر.آب وﺿو اﺳﺗﻔﺎده ﺷده در ﺧﺑث و ﺣدث ﻧﺑﺎﺷد
ن.ظرف آب وﺿو از طﻼ وﻧﻘره ﻧﺑﺎﺷد
و.وﻗت ﺑرای ﻧﻣﺎز و وﺿو ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷد
ی.ﺗرﺗﯾب و ﻣواﻻت
.٣١آﯾﺎ راه رﻓﺗن در ﺑﯾن وﺿو اﺷﮑﺎل دارد؟
ج:اﮔر ﺑﻌد ﺷﺳﺗن ﺻورت و دﺳﺗﮭﺎ و ﻗﺑل از ﻣﺳﺢ ﭼﻧد ﻗدم راه ﺑرود ﺑﻌد ﺳرو ﭘﺎرا ﻣﺳﺢ ﮐﻧد ﺻﺣﯾﺢ اﺳت.
.٣٢ﭼﮫ ﭼﯾزھﺎﯾﯽ وﺿو را ﺑﺎطل ﻣﯾﮑﻧد؟
ج .١:ﺑول.٢ﻏﺎﺋط.٣ﺑﺎده ﻣﻌده و روده ﮐﮫ از ﻣﺧرج ﻏﺎﺋط ﺧﺎرج روده.۴ﺧواﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ واﺳطﮫ آن ﭼﺷم ﻧﺑﯾﻧد
و ﮔوش ﻧﺷﻧود وﻟﯽ اﮔر ﭼﺷم ﻧﺑﯾﻧد اﻣﺎ ﮔوش ﺑﺷﻧود وﺿو ﺑﺎطل ﻧﻣﯾﺷود.۵ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻋﻘل را ازﺑﯾن ﻣﯾﺑرد
ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺳﺗﯽ ﺑﯾﮭوﺷﯽ دﯾواﻧﮕﯽ .۶اﺳﺗﺣﺎﺿﮫ زﻧﺎن.٧ﮐﺎری ﮐﮫ ﺑرای آن ﺑﺎﯾد ﻏﺳل ﮐرد ﻣﺛل ﺟﻧﺎﺑت

ﺑﺧش دوم:ﻏﺳل
***.٣٣ﻏﺳل ھﺎی واﺟب ﮐدام اﺳت؟
.ج:ﻏﺳﻠﮭﺎی واﺟب ھﻔت ﻣوردﻧد.١ﺟﻧﺎﺑت )ﺑر ﺟﻧب ﻋﻼوه ﺑر ﻏﺳل رﻋﺎﯾت اﯾن ﻣﺳﺎﯾل ھم واﺟب اﺳت:
اﺟﺗﻧﺎب ازرﺳﺎﻧدن ﺟﺎﯾﻰ از ﺑدن ﺑﮫ ﺧط ﻗرآن اﺳم ﺧداوﻧد و ﺑﻧﺎﺑر اﺣﺗﯾﺎط واﺟب اﺳﺎﻣﻰ ﭘﯾﺎﻣﺑران و اﺋﻣﮫ )ع
( .رﻓﺗن ﺑﮫ ﻣﺳﺟداﻟﺣرام و ﻣﺳﺟد اﻟﻧﺑﻰ )ص ( ھر ﭼﻧد از ﯾك در داﺧل ﺷود و از در دﯾﮕر ﺑﯾرون رود.
ﺗوﻗف در ﻣﺳﺎﺟد)اﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧد از ﯾﮏ در داﺧل و از دﯾﮕر ﺧﺎرج ﺷود(ﮔذاﺷﺗن ﭼﯾزى در ﻣﺳﺟدھر ﭼﻧد از
ﺑﯾرون ﻣﺳﺟد ﺑﺎﺷد .ﺧواﻧدن ﺳوره ھﺎﯾﻰ از ﻗرآن ﻛﮫ ﺳﺟده واﺟب دارد ﺣﺗﻰ ﯾك ﺣرف از آن  .ﺗوﻗف در
ﺣرم اﻣﺎﻣﺎن ( .٢ﺣﯾض.٣ﻧﻔﺎس)ﺧوﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﻌد ازﺗوﻟد از ﺗوﻟد ﻓرزﻧد از ﻣﺎدر ﺧﺎرج ﻣﯾﺷود(.۴اﺳﺗﺣﺎﺿﮫ.۵
ﻏﺳل ﻣﯾت.۶ﻏﺳﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ واﺳطﮫ ﻋﮭد و ﻧذر و ﻗﺳم ﺑراﻧﺳﺎن واﺟب ﻣﯾﺷود.٧ﻏﺳل ﻣس ﻣﯾت
***.٣۴اﻧواع ﻏﺳل ﮐدام اﺳت؟ ﮐدام ﯾﮏ ﮐﻔﺎﯾت از وﺿو ھم ﻣﯾﮑﻧد؟
ج :ﺗرﺗﯾﺑﯽ و ارﺗﻣﺎﺳﯽ .ﻧوع آن ﻣﮭم ﻧﯾﺳت ﻓﻘط ﻣﺗﻌﻠق ﻧﯾت ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﻓﻘط ﻏﺳل ﺟﻧﺎﺑت ﮐﻔﺎﯾت از وﺿو
ﻣﯾﮑﻧد.
***.٣۵ﻧﺣوه ﻏﺳل ﮐردن ﭼﮫ ﮔوﻧﮫ اﺳت؟
ج:در ﻏﺳل ﺗرﺗﯾﺑﯽ ﻧﯾت ﮐرده اول ﺳرو ﮔردن را ﺷﺳﺗﮫ ﺳﭘس طرف راﺳت و ﺑﻌد طرف ﭼپ را
ﻣﯾﺷوﯾﯾم.ودر ﻏﺳل ارﺗﻣﺎﺳﯽ ﻧﯾت ﮐرده و ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ در آب ﻓرو ﻣﯾروﯾم ﺗﺎ ﺗﻣﺎم ﺑدن زﯾر آب رود)ﺗدرﯾﺟﯽ(

و اﺣﺗﯾﺎط آن اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﺑدن ﯾﮑدﻓﻌﮫ زﯾر آب رود)دﻓﻌﯽ(
.٣۶آﯾﺎ در ﻏﺳل ﺗرﺑﯾت و ﻣواﻻت ﺷرط اﺳت؟
ج:ﺗرﺗﯾب ﺷرط ﺻﺣت اﺳت اﻣﺎ ﻣواﻻت ﺧﯾر.
***.٣٧ﺗﻔﺎوت ﻏﺳل ﺗرﺗﯾﺑﯽ و ارﺗﻣﺎﺳﯽ درﭼﯾﺳت؟
ج.١:اﮔر ﺑﻌد از ﻏﺳل ارﺗﻣﺎﺳﯽ ﺑﻔﮭﻣد ﺑﮫ ﻣﻘداری ازﺑدن آب ﻧرﺳﯾده ﺑﺎﯾد دوﺑﺎره ﻏﺳل ﮐﻧدوﻟﯽ در ﻏﺳل
ﺗرﺗﯾﺑﯽ اﮔر در ﺳﻣت ﭼپ ﺑﺎﺷد ﻓﻘط ھﻣﺎن ﻗﺳﻣت راﻣﯾﺷوﯾد و اﮔر در ﺳﻣت راﺳت ﺑﺎﺷد آن ﻗﺳﻣت را ﺑﮫ
ﻋﻼوه ﺳﻣت ﭼپ و اﮔر ﻗﺳﻣت ﻧﺷﺳﺗﮫ درﺳرو ﮔردن ﺑﺎﺷد ﺑﺎﯾد ﭘس از ﺷﺳﺗن آن ﻗﺳﻣت دوﺑﺎره ﺳﻣت راﺳت
وﭼپ را ﻧﯾز ﺑﺷوﯾد.
.٢در ﻏﺳل ارﺗﻣﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾد ﺗﻣﺎم ﺑدن ﭘﺎک ﺑﺎﺷد وﻟﯽ در ﻏﺳل ﺗرﺗﯾﺑﯽ ﭘﺎک ﺑودن ﺗﻣﺎم ﺑدن واﺟب ﻧﯾﺳت واﮔر
ﺗﻣﺎم ﺑدن ﻧﺟس ﺑﺎﺷد و ھرﻗﺳﻣﺗﯽ را ﭘﯾش از ﻏﺳل دادن آن ﻗﺳﻣت آب ﺑﮑﺷد ﮐﺎﻓﯽ اﺳت.
.٣٨ﻣواردی ﮐﮫ ﻻزم اﺳت ﻏﺳل ﺑﮫ ﺻورت ﺗرﺗﯾﺑﯽ ﯾﺎ ارﺗﻣﺎﺳﯽ اﻧﺟﺎم ﺷود ﮐدام اﺳت؟
اﮔر ﺑرای ﻏﺳل ﺗرﺗﯾﺑﯽ وﻗت ﻧدارد و ﺑرای ارﺗﻣﺎﺳﯽ دارد ﺑﺎﯾد ارﺗﻣﺎﺳﯽ ﮐﻧد .و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ روزه واﺟب ﮔرﻓﺗﮫ
ﯾﺎ ﺑرای ﺣﺞ ﯾﺎ ﻋﻣره اﺣرام ﺑﺳﺗﮫ ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﻏﺳل ارﺗﻣﺎﺳﯽ ﮐﻧد.اﻣﺎ اﮔر ازروی ﻓراﻣوﺷﯽ ﻏﺳل ﮐﻧد اﺷﮑﺎﻟﯽ
ﻧدارد.

ﺑﺧش ﺳوم:ﺗﯾﻣم
.٣٩ﻣواردی ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺟﺎی وﺿو ﯾﺎ ﻏﺳل ﺗﯾﻣم ﮐرد ﮐدام اﺳت؟
ج:ﺑرای ﺧواﻧدن ﻧﻣﺎز ﻣﯾت اﮔر وﻗت ﻧﺑﺎﺷد.ﺑرای ﺑﮫ رﺧﺗﺧواب رﻓﺗن ﺑﺎ طﮭﺎرت.ﺑرای ﻣﮑﻠﻔﯽ ﮐﮫ آب ﻧدارد
ﯾﺎ اﺳﺗﻌﻣﺎل آب ﺑراﯾش ﻣﺿر اﺳت.
.۴٠آﯾﺎ ﻓﺣص از آب واﺟب اﺳت؟
ج:ﺑﻠﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻗدری ﺟﺳﺗﺟو ﮐﻧد ﮐﮫ ﯾﻘﯾن ﺑﮫ ﻧﯾﺎﻓﺗن آب ﺣﺎﺻل ﺷود
.۴١اﮔر ﮐﺳﯽ دﻧﺑﺎل آب ﻧرود و وﻗت ﻧﻣﺎز ﺗﻧﮓ ﺷود و ﺗﯾﻣم ﮐﻧد ﻧﻣﺎزش ﭼﮫ ﺣﮑﻣﯽ دارد؟
ج:ﻣﻌﺻﯾت ﮐرده وﻟﯽ ﻧﻣﺎزش ﺑﺎ ﺗﯾﻣم ﺻﺣﯾﺢ اﺳت.
.۴٢ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﯾﻘﯾن دارد آب ﭘﯾدا ﻧﻣﯾﮑﻧد ﺑﮫ دﻧﺑﺎل آب ﻧرود و ﺑﺎ ﺗﯾﻣم ﻧﻣﺎز ﺑﺧواﻧد ﺑﻌد ﺑﻔﮭﻣد ﮐﮫ اﮔر ﻣﯾﮕﺷت
آب ﭘﯾدا ﻣﯾﺷد ﻧﻣﺎز او ﭼﮫ ﺣﮑﻣﯽ دارد؟
ﺑﺎطل اﺳت.

***.۴٣دﺳﺗور ﺗﯾﻣم را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد.
ج:اول زدن دو ﮐف دﺳت ﺑرﭼﯾزی ﮐﮫ ﺗﯾﻣم ﺑرآن ﺻﺣﯾﺢ اﺳت.دوم:ﮐﺷﯾدن ﮐف ھر دو دﺳت ﺑﮫ ﭘﯾﺷﺎﻧﯽ و
دو طرف آن از ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣوی ﺳر ﻣﯾروﯾد ﺗﺎ اﺑروھﺎ وﺑﺎﻻی ﺑﯾﻧﯽ و ﺑﻧﺎﺑر اﺣﺗﯾﺎط واﺟب ﺑﺎﯾد دﺳﺗﮭﺎ روی
اﺑروھﺎ ھﻣﺊ ﮐﺷﯾده ﺷود
ﺳوم  :ﮐﺷﯾدن ﮐف دﺳت ﭼپ ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ﭘﺷت دﺳت راﺳت و ﮐﺷدن ﮐف دﺳت راﺳت ﺑرﺗﻣﺎم ﭘﺷت دﺳت ﭼپ
ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﯾﻘﯾن ﺣﺎﺻل ﺷود اﻧدﮐﯽ ﺑﺎﻻی ﻣﭻ را ھم ﺑﺎﯾد ﻣﺳﺢ ﮐرد وﻟﯽ ﻣﺳﺢ ﺑﯾن اﻧﮕﺷﺗﺎن ﻻزم ﻧﯾﺳت.
.۴۴ﺗﯾﻣم ﺑدل از وﺿو وﻏﺳل ﭼﮫ ﻓرﻗﯽ دارﻧد؟
ج :ﺗﻔﺎوت ﻧدارﻧد.
.۴۵ﺷراﯾط ﺻﺣت ﺗﯾﻣم ﭼﯾﺳت؟
.١ﻧﯾت.٢ﻣﺑﺎﺷرت)درﺣﺎل اﺧﺗﯾﺎر ﺧودش اﻧﺟﺎم دھد(.٣ﻣواﻻت )ﺑدون ﻓﺎﺻﻠﮫ اﻧﺟﺎم دادن ﮐﺎرھﺎی
ﺗﯾﻣم(.۴ﺗرﺗﯾب)ﺑﺎﯾد ﺑﮫ دﺳﺗور ﮔﻔﺗﮫ ﺷده ﻋﻣل ﺷود و درﺻورت ﺟﺎﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﺗرﺗﯾب ھرﯾﮏ ﭼﮫ ﻋﻣدا و ﭼﮫ
ﺳﮭوا ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﺑطﻼن اﺳت(.۵ﭘﯾﺷﺎﻧﯽ و دﺳﺗﮭﺎ را ﺑﺎﯾد ازﺑﺎﻻ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯾن ﻣﺳﺢ ﻧﻣﺎﯾد.۶.در ﮐف دﺳﺗﮭﺎ و ﯾﺎ
ﭘﯾﺷﺎﻧﯽ و ﭘﺷت دﺳﺗﮭﺎ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺑﺎﺷد)اﮔر زﺧم ﯾﺎ ﭘﺎرﭼﮫ ﺑﺳﺗﮫ ﺑر زﺧم ﺑﺎﺷد از روی ھﻣﺎن ﻣﺳﺢ
ﮐﻧد(.٧اﻋﺿﺎی ﺗﯾﻣم درﺣﺎل اﺧﺗﯾﺎر ﭘﺎک ﺑﺎﺷد.٨.دﺳﺗﮭﺎ را ﺑرﭘﯾﺷﺎﻧﯽ و ﭘﺷت دﺳﺗﮭﺎ ﺑﮑﺷﺷﺷﺷد)ﺻدق
ﮐﺷﯾدن(
.۴۶ﺗﯾﻣم ﺑﮫ ﭼﮫ ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﺻﺣﯾﺢ اﺳت؟
ج :اول:ﻣطﻠق روی زﻣﯾن ﻏﯾر ازﻣﻌﺎدن وﮔﯾﺎھﺎن آن دوم:ﮔرد و ﻏﺑﺎرﺳوم:ﮔل
ﺑﺎوﺟود ھرﯾﮏ ﻧوﺑت ﺑﮫ ﺑﻌدی ﻧﻣﯾرﺳد.
.۴٧ﺗﯾﻣم ﺑر ﺳﻧﮕﮭﺎ ﭼﮫ ﺣﮑﻣﯽ دارد؟
ج :ﺗﯾﻣم ﺑر ﻣرﻣر ﺳﯾﺎه ،ﺳﻧﮓ ﮔﭻ،ﺳﻧﮓ آھﮏ و ..ﺻﺣﯾﺢ اﺳت وﻟﯽ ﺗﯾﻣم ﺑر ﺟواھر و ﻋﻘﯾق و ﻓﯾروزه
ﺑﺎطﻠﮫ ﺑﮫ ﮔﭻ و آھﮏ ﭘﺧﺗﮫ ﻧﯾز ﻧﻣﯾﺗوان ﺗﯾﻣم ﮐرد
.۴٨ﺷراﯾط ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﯾﻣم ﺑر آن ﺻﺣﯾﺢ اﺳت ﭼﯾﺳت؟
ج :اول:ﭘﺎک ﺑﺎﺷد دوم:ﺑﺎ ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺗﯾﻣم ﺑر آن ﺻﺣﯾﺢ ﻧﯾﺳت ﻣﺧﻠوط ﻧﺑﺎﺷد ﺳوم :ﻏﺻﺑﯽ ﻧﺑﺎﺷد
.۴٩ﭼﮫ ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﺗﯾم را ﺑﺎطل ﻣﯾﮑﻧد؟
ج:ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ وﺿو و ﻏﺳل را ﺑﺎطل ﻣﯾﮑﻧد ﺗﯾﻣم ﺑدل از وﺿو راھم ﺑﺎطل ﻣﯾﮑﻧد.
ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻏﺳل را ﺑﺎطل ﻣﯾﮑﻧد ﺗﯾﻣم ﺑدل از ﻏﺳل را ﻧﯾز ﺑﺎطل ﻣﯾﮑﻧد.

ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ وﺿو را ﺑﺎطل ﻣﯾﮑﻧد)ﺣدث اﺻﻐر(اﮔر ﭘس از ﻏﺳل اﺗﻔﺎق ﺑﯾﺎﻓﺗد ﻏﺳل را ﺑﺎطل ﻧﻣﯾﮑﻧد ﻓﻘط
ﻏﺳل ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯾﺷود ﺑﺎ آن ﻏﺳل ﻧﻣﺎز ﺧواﻧد ﻣﺛل ﺟﻧﺎﺑت را ﺑﺎطل ﻣﯾﮑﻧد و ﺑﺎﯾد ﺑرای آن ﻧﻣﺎز وﺿو ﺑﮕﯾرد.

.۵٠اﮔر ﮐﺳﯽ ﺑﺧﺎطر ﻧﯾﺎﻓﺗن آب ﯾﺎ ﻋذری ﺗﯾﻣم ﮐرده و ﺣﺎﻻ ﻋذر ﺑرطرف ﺷده ﯾﺎ آب ﭘﯾدا ﺷود ﺗﮑﻠﯾف
ﭼﯾﺳت؟
ج:اﮔر وﺟد ﻣﺎء ﯾﺎ رﻓﻊ ﻋذر" ﻗﺑل از ﻧﻣﺎز" ﺑﺎﺷد ﺗﯾﻣﻣش ﺑﺎطل ﻣﯾﮕردد و اﮔر" ﺑﻌد ازﻧﻣﺎز ﺑﺎﺷد "ﻻزم
ﻧﯾﺳت ﻧﻣﺎزش را اﻋﺎده ﮐﻧد ودر "اﺛﻧﺎی ﻧﻣﺎز" اﮔر ﺑﻌد از رﮐوع رﮐﻌت اول ﺑﺎﺷد ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﻋﺎده ﻧﯾﺳت و
اﮔر ﻗﺑل از رﮐوع رﮐﻌت اول ﺑﺎﺷد در ﺑﺎطل ﺑودن ﺗﯾﻣﻣش اﺷﮑﺎل اﺳت .اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﺣﮑم ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻧﻣﺎز اﺳت
و اﮔر در اﺛﻧﺎی ﻏﯾر ﻧﻣﺎز ﺑﺎﺷد ﺣﺗﯽ در آﺧرﯾن ﺟزء ﺑﺎزھم ﺑﺎطل اﺳت و ﺑﺎﯾد ﻋﻣل را اﻋﺎده ﮐﻧد ﻣﺛﻼ دور
آﺧر طواف آب ﺑﯾﺎﺑد.

ﺑﺧش ﭼﮭﺎرم:ﺟﺑﯾره
.۵١ﺟﺑﯾره ﭼﯾﺳت؟
ج:ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺑﺎ آن زﺧم و ﺷﮑﺳﺗﮫ را ﻣﯾﺑﻧدﻧد و دواﯾﯽ ﮐﮫ روی زﺧم و ﻣﺎﻧﻧد آن ﻣﯾﮕذارﻧد ﺟﺑﯾره ﻧﺎم دارد
.۵٢ﻣواردﺟﺑﯾره ﭼﯾﺳت؟
ج:
 .١در اﻋﺿﺎ وﺿو ﯾﺎ ﻏﺳل ﭼﯾزی ﭼﺳﺑﯾده ﮐﮫ ﺑرداﺷﺗن آن ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت ﯾﺎ ﺑرداﺷﺗن ﺑﺎ ﻣﺷﻘت ﻏﯾر ﻗﺎﺑل
ﺗﺣﻣل ھﻣراه اﺳت
.٢در اﻋﺿﺎ وﺿو ﯾﺎ ﻏﺳل زﺧم،دﻣل،ﯾﺎﺷﮑﺳﺗﮕﯽ ﺑﺎﺷد وﻧﺗواﻧد ﺑﮫ طور ﻣﻌﻣول وﺿو ﺑﮕﯾرد
.٣اﮔر ﺑﮫ دﻟﯾل اﻣراض ﭼﺷﻣﯽ روی ﭼﺷم ﺧود را ﺑﭼﺳﺑﺎﻧد ﺑﺎﯾد ﺟﺑﯾره ﺑﮕﯾرد واﺣﺗﯾﺎط آن اﺳت ﮐﮫ ﺗﯾﻣم ھم
ﺑﻧﻣﺎﯾد
.۴اﮔر درﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎ وﺿو ﻧﺟﺎﺳﺗﯽ ﭼﺳﺑﯾده ﮐﮫ رﻓﻊ آن ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت ﻣﺛل ﺧون ﻧﺎﺷﯽ از ﮐوﺑﯾدﮔﯽ
.۵٣دﺳﺗور وﺿوی ﺟﺑﯾره ﭼﯾﺳت؟
ج :ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﺷراﯾط ﺑﺎﻻ را دارد اﮔر ﺿرر ﻧدارد ﺑﺎﯾد ﺟﺑﯾره را ﺑردارد و اﮔر ﻣﻣﮑن ﻧﺑﺎﺷد ﻻزم
ﻧﯾﺳت ﺟﺑﯾره را ﺑرداﺷﺗﮫ وﺿو ﺑﮕﯾرد و ﺑﺎﯾد از روی ھﻣﺎن ﻣﮑﺎن وﺿو را ﻣﺳﺢ ﻧﻣﺎﯾد و اﮔر آن ﻣﮑﺎن
ﻧﺟس ﺑﺎﺷد ﺑﺎﯾد روی آن ﭘﺎرﭼﮫ ﺗﻣﯾزی ﮐﺷده و آن را ﻣﺳﺢ ﻧﻣﺎﯾد.
.۵۴ﻣواردی ﮐﮫ ﻋﻼوه ﺑر وﺿوی ﺟﺑﯾره ﺗﯾﻣم ﻧﯾز ﻻزم اﺳت ﮐدام اﺳت؟

ج:
.١اﮔر ﺟﺑﯾره ﻧﺟس اﺳت ﯾﺎ ﻧﻣﯾﺷود روی آن دﺳت ﺗر ﮐﺷﯾد اﺣﺗﯾﺎط واﺟب آن اﺳت ﮐﮫ ﺗﯾﻣم ﻧﯾز ﺑﻧﻣﺎﯾد
.٢اﮔر ﺟﺑﯾره ﺑﯾش از ﺣد ﻣﻌﻣول اطراف زﺧم را ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑرداﺷﺗن ﻣﻘدور ﻧﯾﺳت
.٣اﮔر اﻧﺳﺎن ﺑرای ﻣرﺿﯽ ﮐﮫ درﭼﺷم اوﺳت ﻣوی ﭼﺷم را ﺑﭼﺳﺑﺎﻧد
.۴ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻧﻣﯾداﻧد وظﯾﻔﮫ اش ﺗﯾﻣم اﺳت ﯾﺎ وﺿوی ﺟﺑﯾره ای
.۵اﮔر درﺟﺎی وﺿو ﯾﺎ ﻏﺳل ﻏﯾر زﺧم ﭼﯾزی ﭼﺳﺑﯾده ﮐﮫ ﺑرداﺷﺗن آن ﻣﺷﻘت دارد
و...
.۵۵ﻏﺳل ﺟﺑﯾره ای ﭼﮫ ﮔوﻧﮫ اﺳت؟
ج:ﻣﺎﻧﻧد وﺿوی ﺟﺑﯾره اﺳت اﻣﺎ ﻧﻣﯾﺗوان آن را ارﺗﻣﺎﺳﯽ اﻧﺟﺎم داد

ﺑﺧش ﭘﻧﺟم:ﻟﺑﺎس ﻧﻣﺎزﮔزار
.۵۶ﺣﮑم ﺧون ﮐﻣﺗر از ﯾﮏ درھم ﺑر روی ﻟﺑﺎس ﻧﻣﺎزﮔذار ﭼﯾﺳت؟
ج:ﺑﮫ ﻓﺗوای اﻣﺎم وﺳﺎﯾرﯾن در ﻣوارد زﯾر ﺑﺧﺷﯾده ﺷده اﺳت:
.١از ﺧون ﺳﮫ ﮔﺎﻧﮫ ﺑﺎﻧوان)ﺣﯾض ﻧﻔﺎس اﺳﺗﺣﺎﺿﮫ(ﻧﺑﺎﺷد
.٢رطوﺑﺗﯽ ازﺧﺎرج ﺑﮫ آن ﻧرﺳﯾده ﺑﺎﺷد
.٣ﻧﺟﺎﺳت دﯾﮕر ﺑﮫ آن ﻧرﺳﯾده ﺑﺎﺷد
.۴ﺑﮫ واﺳطﮫ زﺧم ﯾﺎ دﻣﻠﯽ ﮐﮫ در ﺑدن اوﺳت ﺣﺎﺻل ﺷده ﺑﺎﺷد.
.۵۶درﭼﮫ ﻣواردی ﻧﻣﺎز ﺧواﻧدن ﺑﺎ ﻟﺑﺎس ﻧﺟس ﺻﺣﯾﺢ اﺳت؟
ج .١:ﺧون ﮐﺗر از ﯾﮏ درھم
.٢ﺧون آﻟودﮔﯽ ﻣﻧﺷﺎء از زﺧم ﯾﺎ دﻣل ﺑدن
.٣آن ﮐﮫ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﺷدﺑﺎ ﺑدن ﯾﺎ ﻟﺑﺎس ﻧﺟس ﻧﻣﺎز ﺑﺧواﻧد.
.۴اﮔرﻧداﻧد ﮐﮫ ﺑدن ﯾﺎ ﻟﺑﺎﺳش ﻧﺟس اﺳت وﺑﻌد از ﻧﻣﺎز ﺑﻔﮭﻣد ﻧﺟس ﺑوده ﻧﻣﺎز او ﺻﺣﯾﺢ اﺳت وﻟﯽ اﺣﺗﯾﺎط
ﻣﺳﺗﺣب آن اﺳت اﮔر وﻗت دارد ﻧﻣﺎز را دوﺑﺎره ﺑﺧواﻧد.
.۵اﮔر ﻧﺟس ﺑودن ﭼﯾزی را ﻓراﻣوش ﮐﻧد وﺑدن ﯾﺎ ﻟﺑﺎﺳش ﺑﺎ رطوﺑت ﺑﮫ آن ﺑرﺳد ودرﺣﺎل ﻓراﻣوﺷﯽ ﻧﻣﺎز

ﺑﺧواﻧد و ﺑﻌد از ﻧﻣﺎز ﯾﺎدش ﺑﯾﺎﯾد ﻧﻣﺎز او ﺻﺣﯾﺢ اﺳت.وﻟﯽ اﮔرﺑدﻧش ﺑﺎرطوﺑت ﺑﮫ ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻧﺟس ﺑودن
/اﻧرا ﻓراﻣوش ﮐرده ﺑرﺳد وﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﺧود را آب ﺑﮑﺷد ﻏﺳل ﮐﻧد و ﻧﻣﺎز ﺑﺧواﻧد ﻏﺳل وﻧﻣﺎزش ﺑﺎطل
اﺳت.
.۶اﮔر ﮐﺳﯽ ﻟﺑﺎﺳش ﯾﺎ ﺑدﻧش را آب ﺑﮑﺷد وﯾﻘﯾن ﮐﻧد ﮐﮫ ﭘﺎک ﺷده اﺳت و ﺑﺎ آن ﻧﻣﺎز ﺑﺧواﻧد وﺑﻌد ازﻧﻣﺎز
ﺑﻔﮭﻣدﭘﺎک ﻧﺷده ﻧﻣﺎزش ﺻﺣﯾﺢ اﺳت.
.۵٧در ﭼﮫ ﻣواردی ﻧﻣﺎز ﺧواﻧدن ﻓﻘط ﺑﺎ ﻟﺑﺎس ﻧﺟس ﺻﺣﯾﺢ اﺳت؟
ج .١:ﻟﺑﺎﺳﮭﺎی ﮐوﭼﮏ ﻣﺛل ﺟوراب و ﻋرﻗﭼﯾن اﮔر ﻧﺟس ﺑﺎﺷد
.٢زﻧﯽ ﮐﮫ ﭘرﺳﺗﺎر ﺑﭼﮫ اﺳت و ﺑﯾش از ﯾﮏ ﻟﺑﺎس ﻧدارد ھرﮔﺎه ﺷﺑﺎﻧﮫ روز ﯾﮏ ﻣرﺗﺑﮫ ﻟﺑﺎس ﺧود را آب
ﺑﮑﺷد اﮔر ﭼﮫ ﺗﺎ روز دﯾﮕر ﻟﺑﺎﺳش ﺑﮫ ﺑول ﺑﭼﮫ ﻧﺟس ﺷود ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﺎ آن ﻧﻣﺎز ﺑﺧواﻧد وﻟﯽ اﺣﺗﯾﺎط واﺟب
آﻧﺳت ﮐﮫ ﻟﺑﺎس ﺧود را در ﺷﺑﺎﻧﮫ روز ﯾﮑﻣرﺗﺑﮫ ﺑرای اوﻟﯾن ﻧﻣﺎزی ﮐﮫ ﻟﺑﺗﺳش ﭘﯾش از آن ﻧﺟس ﺷده آب
ﺑﮑﺷد.
.۵٨ﻣﻘدار ﭘوﺷش ﻧﻣﺎزﮔذار ﭼﻘدر اﺳت؟
ج :ﺑرای ﻣرد ﭘوﺷش ﻋورﺗﯾن و زن ﺗﻣﺎم ﺑدن ﺑﮫ ﺟز ﺻورت و دﺳﺗﮭﺎ ﺗﺎ ﻣﭻ درﻣورد ﮐف ﭘﺎ و دﺳت ﻣورد
اﺧﺗﻼﻓﯽ اﺳت.
***.۵٩ﺷراﯾط ﻟﺑﺎس ﻧﻣﺎزﮔذار ﭼﯾﺳت؟
ج .١:ﭘﺎک ﺑﺎﺷد.٢ﻏﺻﺑﯽ ﻧﺑﺎﺷد.٣از اﺟزای ﻣردار ﻧﺑﺎﺷد)ﺣﯾوان ﻣرده ای ﮐﮫ ﺧون ﺟﮭﻧده دارد (.۴از
اﺟزای ﺣﯾوان ﺣرام ﮔوﺷت ﻧﺑﺎﺷد)ﭼﮫ ﺧون ﺟﮭﻧده داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﭼﮫ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد(.۵اﮔر ﻣرد اﺳت ﻟﺑﺎس او
طﻼﺑﺎف و از اﺑرﯾﺷم ﺧﺎﻟص و ﺣرﯾر ﺧﺎﻟص ﻧﺑﺎﺷد .۶
.۶٠ﻟﺑﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﭘوﺷﯾدن آن ﺣرام اﺳت وﻟﯽ ﻧﻣﺎز ﺑﺎ آن ﻣﺣﺗﻣﻼ ﺻﺣﯾﺢ اﺳت ﮐدام اﺳت؟
ج:ﻟﺑﺎس ﺷﮭرت ﮐﮫ ﭘﺎرﭼﮫ ﯾﺎ رﻧﮓ ﯾﺎ دوﺧت آن ﺑرای ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﮐﮫ ﻣﯾﺧواھد آن را ﺑﭘوﺷد ﻣﻌﻣول ﻧﯾﺳت
.۶١ﻟﺑﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﭘوﺷﯾدن آن ﺣرام اﺳت وﻟﯽ ﻧﻣﺎز ﺑﺎ آن ﺑﺎطل ﻧﯾﺳت ﮐدام اﺳت؟
ج:ﻧﻣﺎز ﺑﺎ ﻟﺑﺎس ﻣرداﻧﮫ ﺑرای زﻧﺎن و ﻟﺑﺎس زﻧﺎﻧﮫ ﺑرای ﻣردان

ﺑﺧش ﺷﺷم:اوﻗﺎت ﻧﻣﺎز
.۶٢وﻗت ﻧﻣﺎز ﺻﺑﺢ ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ اﺳت؟
ج:ﻧزدﯾﮏ ﻧﻣﺎز ﺻﺑﺢ از طرف ﻣﺷرق ﺳﻔﯾده ای رو ﺑﮫ ﺑﺎﻻ ﺣرﮐت ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ آن را ﻓﺟر اول ﯾﺎ ﻓﺟر ﮐﺎذب
ﻣﯾﮕوﯾﯾﻧدﻣوﻗﻌﯽ ﮐﮫ آن ﺳﻔﯾدھد ﭘﮭن ﺷد ﻓﺟر دوم ﯾﺎ ﻓﺟر ﺻﺎدق و اول وﻗت ﻧﻣﺎز ﺻﺑﺢ اﺳت وآﺧر وﻗت

ﻧﻣﺎز ﺻﺑﺢ ﻣوﻗﻌﯾﺳت ﮐﮫ آﻓﺗﺎب ﺑﯾرون ﻣﯾﺂﯾد.
.۶٣زﻣﺎن ﻓﺿﻠﯾت ﻧﻣﺎز ﺻﺑﺢ ﭼﮫ وﻗﺗﯾﺳت؟
ج:از اول طﻠوع ﺻﺑﺢ ﺻﺎدق ﺗﺎ آﺷﮑﺎر ﺷدن ﻗرﻣزی طرف ﻣﺷرق ﯾﺎ ﺣﻣره ﻣﺷرﻗﯾﮫ
.۶۴وﻗت ﻣﺧﺻوص ﻧﻣﺎز ظﮭر ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯾﺳت؟
ج:از اول ظﮭر ﺗﺎ وﻗﺗﯽ ﺑﮫ اﻧدازه ﺧواﻧدن ﯾﮏ ﻧﻣﺎز ظﮭر از آن ﺑﮕذرد.و وﻗت ﻣﺧﺻوص ﻧﻣﺎز ﻋﺻر
زﻣﺎﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧدازه ﺧواﻧدن ﻧﻣﺎز ﻋﺻروﻗت ﺑﮫ ﻣﻐرب ﻣﺎﻧده ﺑﺎﺷد.
 :۶۵وﻗت ﻓﺿﯾﻠت ﻧﻣﺎز ظﮭر و ﻋﺻر ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯾﺳت؟
ج:وﻗت ﻓﺿﯾﻠت ﻧﻣﺎز ظﮭر از ﺧود ظﮭر اﺳت ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﺎﯾﮫ ﺷﺎﺧص ﺑﮫ اﻧدازه ﺧود ﺷﺎﺧص ﺑرﺳد.و
ﭘﺎﯾﺎن وﻗت ﻓﺿﯾﻠت ﻋﺻر زﻣﺎﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺳﺎﯾﮫ ﺷﺎﺧص دو ﺑراﺑر ﺧود ﺷﺎﺧص ﺑﺷود.
.۶۶وﻗت ﻣﺧﺻوص ﻧﻣﺎز ﻣﻐرب و ﻋﺷﺎ ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯾﺳت؟
ج:وﻗت ﻣﺧﺻوص ﻧﻣﺎز ﻣﻐرب از اول ﻣﻐرب )زﻣﺎن ازﺑﯾن رﻓﺗن ﺷﻔق اﺣﻣر(اﺳت ﺗﺎوﻗﺗﯽ ﮐﮫ از ﻣﻐرب ﺑﮫ
اﻧدازه ﺳﮫ رﮐﻌت ﻧﻣﺎز ﺑﮕذرد و زﻣﺎن ﻣﺧﺻوص ﻋﺷﺎء وﻗﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧدازه ﺧواﻧدن ﻧﻣﺎز ﻋﺷﺎء ﺑﮫ ﻧﯾﻣﮫ
ﺷب ﺷرﻋﯽ زﻣﺎن ﻣﺎﻧده اﺳت.
.۶٧وﻗت ﻓﺿﯾﻠت ﻧﻣﺎز ﻣﻐرب و ﻋﺷﺎء ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯾﺳت؟
ﻧﻣﺎز ﻣﻐرب:از اول ﻣﻐرب ﺗﺎ وﻗﺗﯽ ﺣﻣره ﻣﻐرﺑﯾﮫ )ﺳرﺧﯽ ﮐﮫ از ﺳﻣت ﻣﻐرب در آﺳﻣﺎن ﭘﯾداﻣﯾﺷود(ازﺑﯾن
ﺑرود ﻧﻣﺎز ﻋﺷﺎء:ﺑﻌد از ﺑرطرف ﺷدن ﺣﻣره ﻣﻐرﺑﯾﮫ ﺗﺎ دو ﺳوم ازﺷب

ﺑﺧش ھﻔﺗم:ﻣﮑﺎن ﻧﻣﺎزﮔزار
***.۶٨ﺷراﯾط ﻣﮑﺎن ﻧﻣﺎزﮔزار ﭼﯾﺳت؟
ج.١:ﻏﺻﺑﯽ ﻧﺑﺎﺷد)٢ﻧﮫ ﻣﻠﮑش ﻧﮫ ﻣﻧﺎﻓﻌش و ﻧﮫ ازﺣﯾث ﺗﻌﻠق ﺣق دﯾﮕران ﻣﺎﻧﻧد ﺣق رھن ،ﺣق ﺳﺑق ﻣﺛل
ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در ﻣﺳﺟد ﻧﺷﺳﺗﮫ دﯾﮕری ﺟﺎی او را ﻏﺻب ﮐﻧد،ﺣق ﺷرﯾﮏ ﺣق اﻣﺎم وﻓﻘرا ﺣق ﺧود ﻣﯾت ﯾﺎ
ورﺛﮫ اش ﯾﺎ طﻠﺑﮑﺎران ﻣﯾت( .ﺑﯽ ﺣرﮐت ﺑﺎﺷد)٣ﻧﻣﺎز در ھواﭘﯾﻣﺎ و ...ﺑﮫ ﺷرط رﻋﺎﯾت ﻗﺑﻠﮫ ﺻﺣﯾﺢ
اﺳت(.ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺗوان اﻓﻌﺎل ﻧﻣﺎز را ﺻﺣﯾﺢ اﻧﺟﺎم داد) ﻣﺛﻼﺟﺎ ﺑرای ﺳﺟده ﺑﺎﺷد (.۴دارای ﻧﺟﺎﺳﺗﯽ
ﮐﮫ ﻣوﺟب ﺑطﻼن ﻧﻣﺎز ﻣﯾﺷود ﻧﺑﺎﺷد.۵ﻣﮑﺎن ﻧﻣﺎزﮔزار ﻣﺳطﺢ ﺑﺎﺷد)اﺧﺗﻼف ﻣﺣل ﺳﺟده ﺗﺎ ۴اﻧﮕﺷت ﺟﺎﯾﯾز
اﺳت( ﻣﻘدم ﺑودن ﻣرد ﺑر زن و ﻋﻘب ﺗر از ﻗﺑور اﺋﻣﮫ ﻧﻣﺎزﮔذاردن و ﺑرﺑﺎم ﮐﻌﺑﮫ و درون ان ازﻣوارد
اﺧﺗﻼﻓﯽ اﺳت.

ﺑﺧش ھﺷﺗم :ﻣﺳﺗﺣﺑﺎت ﻧﻣﺎز

***.۶٩ﻣﺳﺗﺣﺑﺎت ﻗﺑل از ﻧﻣﺎز ﭼﯾﺳت؟
ج.١:اذان واﻗﺎﻣﮫ ﮔﻔﺗن ﺳﮫ ﺑﺎر ﮐﻠﻣﮫ اﻟﺻﻼه.
اذان  ١٨ﺟﻣﻠﮫ اﺳت .ﷲ اﮐﺑر)۴ﻣرﺗﺑﮫ( اﺷﮭد ان ﻻ اﻟﮫ اﻻ ﷲ ،اﺷﮭد ان ﻣﺣﻣد رﺳول ﷲ،اﺷﮭد ان ﻋﻠﯽ وﻟﯽ
ﷲ،ﺣﯽ ﻋﻠﯽ اﻟﺻﻼه،ﺣﯽ ﻋﻠﯽ اﻟﻔﻼح،ﺣﯽ ﻋﻠﯽ ﺧﯾر اﻟﻌﻣل،ﷲ اﮐﺑر ،ﻻ اﻟﮫ اﻻ ﷲ)ھرﮐدام دوﻣرﺗﺑﮫ(
اﻗﺎﻣﮫ  ١٧ﺟﻣﻠﮫ اﺳت.دو ﻣرﺗﺑﮫ ﷲ اﮐﺑر از اول اذان و ﯾﮏ ﻣرﺗﺑﮫ ﻻ اﻟﮫ اﻻ ﷲ از آﺧر اذان ﮐم ﻣﯾﺷود.وﺑﻌد
از ﮔﻔﺗن ﺣﯽ ﻋﻠﯽ ﺧﯾراﻟﻌﻣل ﺑﺎﯾد دوﻣرﺗﺑﮫ ﻗدﻗﺎﻣت اﻟﺻﻼه اﺿﺎﻓﮫ ﻧﻣود.
اﺷﮭد ان ﻋﻠﯽ وﻟﯽ ﷲ ﺟزو اذان و اﻗﺎﻣﮫ ﻧﯾﺳت وﻟﯽ ﺧوب اﺳت ﮔﻔﺗﮫ ﺷود.
.٢دﻋﺎی ﻗﺑل از ﺷروع ﻧﻣﺎز:
اﻟﻠﮭم اﻟﯾﮏ ﺗوﺟﮭت و ﻣرﺿﺎﺗﮏ اﺑﺗﻐﯾت و ﺑﮏ آﻣﻧت و ﻋﻠﯾﮏ ﺗوﮐﻠت ﺻﻠﯽ ﻋﻠﯽ ﻣﺣﻣد وآل ﻣﺣﻣد واﻓﺗﺢ
ﻗﻠﺑﯽ ﻟذﮐرک وﺛﺑﺗﻧﯽ ﻋﻠﯽ دﯾﻧﮏ وﻻ ﺗزغ ﻗﻠﺑﯽ ﺑﻌد اذ ھدﯾﺗﻧﯽ وھب ﻟﯽ ﻣن ﻟدﻧﮏ رﺣﻣﮫ اﻧﮏ اﻧت اﻟوھﺎب.
و دﻋﺎھﺎی دﯾﮕر از ﻗﺑﯾﻼﻟﮭم رب ھذه اﻟدﻋوه اﻟﺗﺎﻣﮫ...

ﺑﺧش ﻧﮭم:واﺟﺑﺎت ﻧﻣﺎز
.٧٠واﺟﺑﺎت ﻧﻣﺎز ﮐدام اﺳت؟
ج:واﺟﺑﺎت ﻧﻣﺎز  ١١ﭼﯾز اﺳت.١.ﻧﯾت .٢ﻗﯾﺎم.٣ﺗﮑﺑﯾره اﻻﺣرام.۴ﻗراﺋت.۵رﮐوع.۶ﺳﺟود.٧ذﮐر.٨ﺗﺷﮭد٩
ﺳﻼم ١٠.ﺗرﺗﯾب  .١١ﻣواﻻت
ﺑﻧد اول:واﺟﺑﺎت رﮐﻧﯽ و ﻏﯾر رﮐﻧﯽ
***.٧١واﺟﺑﺎت رﮐﻧﯽ و ﻏﯾر رﮐﻧﯽ ﭼﯾﺳت؟
ج:ﺑﻌﺿﯽ واﺟﺑﺎت رﮐن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺧﻠل درآﻧﮭﺎ ﺳﮭوا ﯾﺎ ﻋﻣدا ﻣوﺟب ﺑطﻼن ﻧﻣﺎز اﺳت و ﻏﯾر رﮐن آن
اﺳت ﮐﮫ زﯾﺎدی ﯾﺎ ﻧﻘﺻﺎن ﻋﻣدی درآن ﻧﻣﺎز را ﺑﺎطل ﻣﯾﮑﻧد وﻟﯽ ﺧﻠل ﺳﮭوی درآن ﻣﺑطل ﻧﻣﺎز ﻧﯾﺳت.
رﮐن ﻣورد اﺗﻔﺎق ھﻣﮫ ﻓﻘﮭﺎ.١:ﻧﯾت.٢ﻗﯾﺎم ﻣﺗﺻل ﺑﮫ رﮐوع.٣رﮐوع.۴دوﺳﺟده
رﮐن ﺑودن ﺗﮑﺑﯾره اﻻﺣرام وﻗﯾﺎم درﻣوﻗﻊ ادای ﺗﮑﺑﯾره اﻻﺣرام ﻣورد اﺧﺗﻼف اﺳت و ﺣﺿرت اﻣﺎم آن را
رﮐن ﻣﯾداﻧﻧد.
ﺑﻧد دوم:ﻧﯾت
.٧٢ﺣﮑم ﻋدول از ﻧﯾت ﭼﯾﺳت؟
ج:درﻣوارد زﯾر ﺟﺎﯾز اﺳت:

.١از ﻧﻣﺎز ﻋﺻر ﺑﮫ ﻧﻣﺎز ظﮭر .٢در ﺻورﺗﻰ ﻛﮫ ﺑﯾن ﻧﻣﺎز ﻋﺻر ﻣﺗوﺟﮫ ﺷود ﻧﻣﺎز ظﮭر را ﻧﺧواﻧده ﯾﺎ
ﺑﺎطل ﺑوده واﺟب اﺳت ﻧﯾّت را ﺑﮫ ﻧﻣﺎز ظﮭر ﺑرﮔرداﻧد.٣.از ﻗﺿﺎى ﻋﺻر ﺑﮫ ﻗﺿﺎى ظﮭر.۴از ﻋﺷﺎء ﺑﮫ
ﻣﻐرب .۵ .از ﻗﺿﺎى ﻋﺷﺎء ﺑﮫ ﻗﺿﺎى ﻣﻐرب .۶از اداء ﺑﮫ ﻗﺿﺎء..٧ .از ﺟﻣﺎﻋت ﺑﮫ ﻓرادا.
درﻣوارد زﯾر ﻣﻣﻧوع اﺳت:
.١از ﻧﻣﺎز ظﮭر ﺑﮫ ﻧﻣﺎز ﻋﺻر٢ .از ﻣﻐرب ﺑﮫ ﻋﺷﺎء.٣ .از ﻗﺿﺎء ﺑﮫ اداء۴ .از ﻓرادا ﺑﮫ ﺟﻣﺎﻋت
)ﺑﻧﺎﺑراﺣﺗﯾﺎط واﺟب (۵ .از ﻣﺳﺗﺣﺑﻰ ﺑﮫ واﺟب ۶ .از ﻣﺳﺗﺣب ﺑﮫ ﻧﻣﺎز ﻣﺳﺗﺣﺑﻰ دﯾﮕر٧ .از واﺟب ﺑﮫ
ﻣﺳﺗﺣب
اﺳﺗﺛﻧﺎء:
اﻟف  :در ظﮭر روز ﺟﻣﻌﮫ ﺑراى ﻛﺳﻰ ﻛﮫ ﺧواﻧدن ﺳورهء ﺟﻣﻌﮫ را ﻓراﻣوش ﻛرده و ﺳورهء دﯾﮕرى
ﺷروع ﻛرده و ﺑﮫ ﻧﺻف آن ﺳوره رﺳﯾده ﯾﺎ از ﻧﺻف ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت .
ب  :ﻣﺷﻐول ﻧﻣﺎز واﺟب ﺑﺎﺷد و داﺧل در رﻛوع رﻛﻌت ﺳوم ﻧﺷده ﺑﺎﺷد و ﻧﻣﺎز ﺟﻣﺎﻋت ﺑر ﭘﺎ ﺷود و
ﺧوف آن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﻛﮫ از ﺟﻣﺎﻋت ﻋﻘب ﺑﻣﺎﻧد.
در ﻣوارد زﯾر واﺟب اﺳت:
.١درﻧﻣﺎزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗرﺗﯾب درآﻧﮭﺎ ﺷرط اﺳت ﻣﺎﻧﻧد ظﮭر وﻋﺻر در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺗوﺟﮫ ﺷود اوﻟﯽ
راﻧﺧواﻧده ﯾﺎ ﺷﮏ ﺑراﯾش ﺣﺎدث ﺷود در اﯾن ﺻورت ﻋدول از دوﻣﯽ ﺑﮫ اوﻟﯽ واﺟب اﺳت
.٢اﮔر ﻣﺳﺎﻓر ﺑﮫ ﻧﯾت ﻧﻣﺎز ﺷﮑﺳﺗﮫ ﻣﺷﻐول ﺷود ودر اﺛﻧﺎء ﻧﻣﺎز ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرد ده روز ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﻣﺎﻧد
.٣ﻣﺳﺎﻓری ﮐﮫ ﻗﺻد ﮐرده ده روز درﺟﺎﯾﯽ ﺑﻣﺎﻧد اﮔر درﺑﯾن ﻧﻣﺎز ﭼﮭﺎر رﮐﻌﺗﯽ از ﻗﺻد ﺧود ﺑرﮔردد
ﭼﻧﺎﭼﮫ وارد رﮐﻌت ﺳوم ﻧﺷده ﺑﺎﺷدﺑﺎﯾد ﻧﻣﺎز را دو رﮐﻌﺗﯽ ﺗﻣﺎم ﮐﻧد واﮔر داﺧل در رﮐﻌت ﺳوم ﺷده ﺑﺎﺷد
ﻧﻣﺎزش ﺑﺎطل اﺳت.
ﺑﻧد ﺳوم:ﻗﯾﺎم

***.٧٣ﻗﯾﺎم واﺟب ﮐدام اﺳت؟
ج:
.١ﻗﯾﺎم ﻣوﻗﻊ ﺗﮑﺑﯾره اﻻﺣرام و ﻗﯾﺎم ﭘﯾش از رﮐوع)ﻣﺗﺻل ﺑﮫ رﮐوع(ﮐﮫ واﺟب رﮐﻧﯽ اﺳت.
.٢ﻗﯾﺎم درﺣﺎل ﺧواﻧدن ﺣﻣدو ﺳوره و ﺗﺳﺑﯾﺣﺎت ارﺑﻌﮫ وﺑﻌد از رﮐوع از واﺟﺑﺎت رﮐﻧﯽ ﻧﯾﺳت
اﮔر رﮐوع را ﻓراﻣوش ﮐﻧد وﺑﻌد ازﺣﻣدو ﺳوره ﺑﻧﺷﯾﻧد ﯾﺎدش ﺑﯾﺎﯾد رﮐوع ﻧﮑرده ﺑﺎﯾد ﺑﺎﯾﺳﺗد و ﺑﮫ رﮐوع رود
واﮔر ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗد ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﺧﻣﯾدﮔﯽ ﺑﮫ رﮐوع رود ﭼون ﻗﯾﺎم ﻣﺗﺻل ﺑﮫ رﮐوع را اﻧﺟﺎم ﻧداده ﻧﻣﺎز او
ﺑﺎطل اﺳت.
ﺑﻧد ﭼﮭﺎرم:ﺗﮑﺑﯾره اﻻﺣرام
***..٧۴ﺗﮑﺑﯾره اﻻﺣرام ﭼﯾﺳت و وﺟﮫ ﺗﺳﻣﯾﮫ آن را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد.
ج:ﮔﻔﺗن دﷲ اﮐﺑر ر اول ھر ﻧﻣﺎز ﭘس از ﻧﯾت ﮐﮫ واﺟب و رﮐن اﺳت و ﺑﮫ آن ﺗﮑﺑﯾر اﻓﺗﺗﺎح ﻧﯾز ﻣﯾﮕوﯾﻧد.
وﺟﮫ ﺗﺳﻣﯾﮫ آن اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﮔﻔﺗن ﺗﮑﺑﯾره اﻻﺣرام اﻧﺟﺎم آﻧﭼﮫ ﻧﻣﺎز را ﺑﺎطل ﻣﯾﮑﻧد ﺑر ﻧﻣﺎزﮔزار ﺣرام
ﻣﯾﺷود ﻣﺛل ﺣﺎﺟﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻟﺑﺎس ﭘوﺷﯾدن ﻣﺣرم ﻣﯾﺷود.
 .٧۴ﺣﮑم ﺷﮏ در ﺗﮑﺑﯾره اﻻﺣرام ﭼﯾﺳت؟
ج :ﺷﮏ در اﺻل ﮔﻔﺗن ﯾﺎ ﻧﮕﻔﺗن اﻟف :وارد اذﮐﺎر ﻧﻣﺎز ﺷده =ﺑﮫ ﺷﮑش اﻋﺗﻧﺎ ﻧﻣﯾﮑﻧد ب :وارد اذﮐﺎر
ﻧﺷده=ﺑﻧﺎ را ﺑﮕذارد ﮐﮫ ﻧﮕﻔﺗﮫ اﺳت.
ﺷﮏ در ﺻﺣﯾﺢ ﮔﻔﺗن= ﺑﮫ ﺷﮑش اﻋﺗﻧﺎ ﻧﻣﯾﮑﻧد
ﻣﯾداﻧد ﺗﮑﺑﯾرﮔﻔﺗﮫ و ﺻﺣﯾﺢ ھم ﺑوده اﻣﺎ ﺷﮏ دارد ﺗﮑﺑﯾر رﮐوع ﺑوده ﯾﺎ ﺗﮑﺑﯾره اﻻﺣرام = ﺑﻧﺎرا ﻣﯾﮕذارد ﮐﮫ
ﺗﮑﺑﯾره اﻻﺣرام ﺑوده.
ﺑﻧد ﭘﻧﺟم:ﺣﻣدو ﺳوره ﻗراﺋت
.٧۵ﺧواﻧدن ﺑﯾش از ﯾﮏ ﺳوره ﭘس از ﺣﻣد در ﻧﻣﺎزھﺎی واﺟب ﭼﮫ ﺣﮑﻣﯽ دارد؟
ج :ﻣﮑروه اﺳت
.٧۶آﯾﺎ ﺑﺳم ﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم ﺟزء ﺳوره اﺳت؟
ج .ﺑﻠﮫ ﻏﯾر از ﺳوره ﺗوﺑﮫ ﮐﮫ ﺑﺳم ﷲ ﻧدارد
***.٧٧آﯾﺎ ﻣﯾﺷود ﺣﻣد و ﺳوره را از روی ﮐﺗﺎب ﺧواﻧد؟ ﺣﻣد وﺳوره را ﺑﺧواﻧﯾد و ﺑﮕوﯾﯾد ﮐدام آﯾﮫ
درﻣورد اﺻول اﻟدﯾن اﺳت.

ج :ﺑﻠﮫ ﻣﯾﺷود.
اﺻول اﻟدﯾن ﺷﺎﻣل :ﺗوﺣﯾد ﻧﺑوت اﻣﺎﻣت ﻋدل وﻣﻌﺎد ﻣﯾﺑﺎﺷد ,ودر ﺑراﺑر ﻓروع اﻟدﯾن ﯾﺎ ھﻣﺎن ﺷﺎﺧﮫ ھﺎی
دﯾن ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرد ﮐﮫ -ﻧﻣﺎز  -٢روزه  -٣زﮐﺎت  -۴ﺧﻣس  -۵ﺣﺞ  -۶ﺟﮭﺎد  -٧اﻣر ﺑﮫ ﻣﻌروف  -٨ﻧﮭﯽ از
ﻣﻧﮑر  -٩ﺗوﻟﯽ )دوﺳﺗﯽ ﺑﺎ دوﺳﺗﺎن ﺧدا( -١٠ﺗﺑری)دﺷﻣﻧﯽ ﺑﺎ دﺷﻣﻧﺎن ﺧدا(
.ﺑﺳم ﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم)رﺣﻣن اﺷﺎره ﺑﮫ رﺣﻣت ﻋﺎم ﺧدا دارد ﻣﺛل ﺑﺎرش ﺑﺎران ﮐﮫ ھم ﺑر ﺳر ﮐﺎﻓر ﻣﯾرﯾزد
ھم ﻣﺳﻠﻣﺎن و ﻧور ﺧورﺷﯾد و رﺣﯾم رﺣﻣت ﺧﺎص ﺧداوﻧد واﻟطﺎف وﯾژه ﻣوﻣﻧﺎن اﺳت ﻣﺛل ﻗﺑول
ﺷﻔﺎﻋت(اﻟﺣﻣد رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن.اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم.ﻣﺎﻟﮏ اﻟﯾوم اﻟدﯾن)اﺷﺎره ﺑﮫ آﺧرت وﻣﻌﺎد(اﯾﺎک ﻧﻌﺑد و اﯾﺎک
ﻧﺳﺗﻌﯾن) ک؛ﻣوﺟود در اﯾﺎک ﻧﺷﺎﻧﮫ اﻓراد اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻓﻘط و ﻓﻘط ﺗورا ﻣﯾﭘرﺳﺗﯾم وﻓﻘط از ﺗو ﯾﺎری
ﻣﯾﺟوﯾﯾم،اﺷﺎره ﺑﮫ ﺗوﺣﯾد(اھدﻧﺎ اﻟﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم،ﺻراط اﻟذﯾن اﻧﻌﻣت ﻋﻠﯾﮭم ﻏﯾر اﻟﻣﻐﺿوب ﻋﻠﯾﮭم واﻟظﺎﻟﯾن
ﺳوره ﮐوﺛر:
اﯾن ﺳوره در ﻣﮑﮫ ﻧﺎزل ﺷده و ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎﯾر ﺳوره ھﺎی ﻣﮑﯽ ﮐﻣﺗر ازاﺣﮑﺎم در آﻧﮭﺎ ﺻﺣﺑت ﺷده ﺑرﺧﻼف
ﺳوره ھﺎی ﻣدﻧﯽ ﮐﮫ درﻣورد ﺗﺷرﯾﻊ اﻧد ﺳوره ھﺎی ﻣدﻧﯽ ﻣﻌﻣوﻻطوﻻﻧﯽ اﻧد وآﯾﺎت طوﻻﻧﯽ دارﻧد .ﺳوره
ھﺎی ﻣدﻧﯽ :ﺑﻘره ،آل ﻋﻣران ،ﻧﺳﺎء ،اﻧﻔﺎل ،ﺗوﺑﮫ ،رﻋد،ﺣﺞ ،ﻧور،اﺣزاب ،ﻣﺣﻣد،ﻓﺗﺢ ،ﺣﺟرات ،اﻟرﺣﻣن،
ﺣدﯾد،ﻣﺟﺎدﻟﮫ ،ﺣﺷر،ﻣﻣﺗﺣﻧﮫ ،ﺻف ،ﺟﻣﻌﮫ ،ﻣﻧﺎﻓﻘون ،ﺗﻐﺎﺑن ،طﻼق ،ﺗﺣرﯾم ،اﻧﺳﺎن ،ﻧﺻر،زﻟزﻟﮫ ،ﺑﯾﻧﮫ (ﺷﺎن
ﻧزول آن وﺟود ﻣﺑﺎرک ﺣﺿرت زھراﺳت و اﯾن ﺳوره درﺟواب ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﻧﺎزل ﺷد ﮐﮫ ﭘﯾﺎﺑﻣﺑر را ﻣﻘطوع
اﻟﻧﺳل ﻧﺎﻣﯾد ﭼرا ﮐﮫ ﭘﺳری ﻧداﺷﺗﻧد و ﮐوﺛر ﯾﻌﻧﯽ ﺧﯾر ﻓراوان.
اﻧﺎ اﻋطﯾﻧﺎک اﻟﮑوﺛر  .ھﻣﺎﻧﺎ ﻣﺎ ﺑﮫ و ﺗو ﺧﺑر ﮐﺛﯾر دادﯾم
ﻓﺻﻠﯽ ﻟرﺑﮏ واﻧﺣر.ﭘس ﺑرای ﺧداوﻧدﮔﺎرت ﻧﻣﺎز ﺑﮫ ﭘﺎ دار و ﻗرﺑﺎﻧﯽ ده
اﻧﺎ ﺷﺎﻧﺋﮏ ھو اﻻﺑﺗر.ھﻣﺎﻧﺎ ﮐﮫ ﻣﺳﺧره ﮐﻧﻧدﮔﺎت دم ﺑرﯾده و ﺑﯽ وارث اﻧد.
.٧٨ﭼﮫ ﺳوره ھﺎﯾﯽ را در ﻧﻣﺎز ﻧﻣﯾﺷود ﺧواﻧد؟
ج .١:ﺳوره ﺑزرگ ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﮔذﺷﺗن وﻗت ﻧﻣﺎز اﺳت
.٢ﺳوره ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳﺟده واﺟب دارﻧد )ﺟﺎﯾز ﻧﯾﺳت(ﺑﮫ ﻧظر ﺣﺿرت اﻣﺎم در ﺻورت ﺧواﻧدن ﺑﺎﯾد در ھﻣﺎن
ﺣﺎل ﻧﻣﺎز ﺑﮫ ﺳﺟده اﺷﺎره ﮐﻧد( و ﺳوره ﺳﺟده دار در ﻧﻣﺎز ﻣﺳﺗﺣب و واﺟب ﺑﺎ ﻧذر و ﻗﺳم ﺟﺎﯾز اﺳت.
.٧۵در ﭼﮫ ﺻورت ﺧواﻧدن ﺳوره ﻻزم ﻧﯾﺳت؟
ج.١:وﻗت ﻧﻣﺎز ﺗﻧﮓ ﺑﺎﺷد.٢ﻧﺎﭼﺎر ﺷود ﺳوره را ﻧﺧواﻧد )ﺗرس از دزد ﯾﺎ درﻧده(.٣ﻋﺟﻠﮫ
ﻋﻘﻼﯾﯽ.۴ﻣرﯾﺿﯽ.۵در رﮐﻌت ﺳوم وﭼﮭﺎرﻣﻧﻣﺎز اﮔر ﺧواﻧدن ﺣﻣد را اﺧﺗﯾﺎر ﮐﻧد ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺳوره
ﻧﯾﺳت.۶ﻧﻣﺎز اﺣﺗﯾﺎط.٧ﻧﻣﺎز ﺟﻣﺎﻋت در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ در رﮐﻌت ﺳوم ﯾﺎ ﭼﮭﺎرم اﻗﺗدا ﮐﻧد و اﮔر ﺳوره ﺑﺧواﻧد
رﮐوع اﻣﺎم را درک ﻧﮑﻧد.٨.ﻧﻣﺎزھﺎی ﻣﺳﺗﺣﺑﯽ )ﻣﮕر آﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﺳوره ﺷرط ﺻﺣﺗﺷﺎن اﺳت(

ﺑﻧد ﺷﺷم :ﺟﮭر و اﺧوات
***.٧۶ﺟﮭر و اﺧوات ﭼﯾﺳت؟
ﯾﻌﻧﯽ ﺑﻠﻧد و آھﺳﺗﮫ ﺧواﻧدن در ﻧﻣﺎز
***.٧٧ﺣﮑم ﺟﮭر و اﺧوات ﭼﯾﺳت؟
ج:
در رﻛﻌت ﺳوم و ﭼﮭﺎرم ﻧﻣﺎز ﺣﻣد ﯾﺎ ﺗﺳﺑﯾﺣﺎت ﺑﺎﯾد آھﺳﺗﮫ ﺧواﻧده ﺷود
وﻟﻰ ﺣﻛم ﺣﻣد و ﺳوره در رﻛﻌت اول و دوم ﻧﻣﺎز ﺑﮫ اﯾن ﺷرح اﺳت :
ظﮭر وﻋﺻر:ﺑﺎﯾد آھﺳﺗﮫ ﺧواﻧده ﺷود
ﻣﻐرب و ﻋﺷﺎء====ﻣرد اﺳت:ﺑﺎﯾد ﺑﻠﻧد ﺑﺧواﻧد وﻟﯽ اﮔر ﺳﮭوا آھﺳﺗﮫ ﺑﺧواﻧد ﺑﺎطل ﻧﯾﺳت
ﻣﻐرب و ﻋﺷﺎء====زن اﺳت:ﻣﺧﯾر اﺳت وﻟﯽ اﮔر ﻧﺎﻣﺣرم ﺻداﯾش را ﻣﯾﺷﻧود ﺑﻧﺎﺑر اﺣﺗﯾﺎط واﺟب
آھﺳﺗﮫ ﺑﺧواﻧد.
ﻧﻣﺎز ظﮭر روز ﺟﻣﻌﮫ :طﺑق ﻧظر ﺣﺿرت اﻣﺎم ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ اﺳت آھﺳﺗﮫ ﺧواﻧده ﺷود
ﻧﻣﺎز ﺟﻣﻌﮫ:ﻣﺳﺗﺣب اﺳت ﺑﻠﻧد ﺧواﻧده ﺷود.
 -٢اﮔر در ﺟﺎﯾﻰ ﻛﮫ ﺑﺎﯾد ﻧﻣﺎز را ﺑﻠﻧد ﺑﺧواﻧد ﻋﻣداً آھﺳﺗﮫ ﺑﺧواﻧد ﯾﺎ در ﺟﺎﯾﻰ ﻛﮫ ﺑﺎﯾد آھﺳﺗﮫ ﺑﺧواﻧد
ﻋﻣداً ﺑﻠﻧد ﺑﺧواﻧد ﻧﻣﺎزش ﺑﺎطل اﺳت وﻟﻰ اﮔر از روى ﻓراﻣوﺷﻰ ﯾﺎ ﻧداﻧﺳﺗن ﻣﺳﺎءﻟﮫ ﺑﺎﺷد ﺻﺣﯾﺢ اﺳت .
ﺑﻘﯾﮫ اذﮐﺎر ﻧﻣﺎز راد ﻣﯾﺗوان آھﺳﺗﮫ ﯾﺎ ﺑﻠﻧد ﺧواﻧد.
.٧٨ﻣﯾزان در ﺑﻠﻧد ﯾﺎ آھﺳﺗﮫ ﺧواﻧدن ﭼﯾﺳت؟
ج :ﺷﻧﯾده ﺷدن ﺟوھر ﺻدا ﺗوﺳط ﺧود ﺷﺧص
.٧٩ﺗﮑﻠﯾف ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺧواﻧدن ﺣﻣد و ﺳوره را ﻓراﻣوش ﮐرده ﭼﯾﺳت؟
ج:اﮔر ﭘﯾش از ﺧم ﺷدن ﺑرای رﮐوع ﺑﻔﮭﻣد ﺳوره را ﻧﺧواﻧده ﻓﻘط ﺳوره را ﻣﯾﺧواﻧد و اﮔر ﺑﻔﮭﻣد ﺣﻣد را
ﻧﺧواﻧده ھم ﺣﻣد و ھم ﺳوره را ﺑﺎﯾد ﺑﺧواﻧد .اﮔر ﺑﻌد از رﮐوع ﺑﻔﮭﻣد ﻧﻣﺎزش ﺻﺣﯾﺢ اﺳت.

ﺑﻧد ھﻔﺗم:رﮐوع
.٨٠ذﮐر رﮐوع ﭼﯾﺳت؟
ج:ھر ذﮐری در رﮐوع ﺑﮕوﯾد ﮐﺎﻓﯽ اﺳت.وﻟﯽ اﺣﺗﯾﺎط واﺟب آن اﺳت ﮐﮫ  ٣ﻣرﺗﺑﮫ ﺳﺑﺣﺎن ﷲ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣرﺗﺑﮫ
ﺳﺑﺣﺎن رﺑﯽ اﻟﻌظﯾم وﺑﺣﻣده اﺳت وﻣﺳﺗﺣب اﺳت آن را ﺳﮫ ﯾﺎ ﭘﻧﺞ ﯾﺎ ھﻔت ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮕوﯾد و در ﺻورت
ﺿﯾق وﻗت ﯾﮑﺑﺎر ﺳﺑﺣﺎن ﷲ ﮐﺎﻓﯽ اﺳت.
ﺑﻧد ھﺷﺗم:ﺳﺟده
.٨١اﻧواع ﺳﺟده ﮐدام اﺳت؟
ج :ﺳﺟده واﺟب:ﺳﺟده ﻧﻣﺎز ،ﺳﺟده ﺳﮭو،ﺳﺟده ﻓراﻣوش ﺷده،ﺳﺟده ﺳوره ھﺎی ﺳﺟده دار
ﻣﺳﺗﺣب :ﺷﮑر،ﺗﻌظﯾم،ﺗﻼوت ﺳوره ھﺎی ﺳﺟده دار ﻣﺳﺗﺣب
ﺣرام :ﺳﺟده ﺑﮫ ﻏﯾر ﺧدا
.٨٢ﭼﻧد ﺳﺟده رﮐن اﺳت؟دو ﺳﺟده ﺑﺎ ھم ﯾﮏ رﮐن اﺳت
.٨٣واﺟﺑﺎت ﺳﺟده ﭼﯾﺳت؟
ج.١:ﮔذاردن ھﻔت وﺿﻊ ﺑر زﻣﯾن )ﭘﯾﺷﺎﻧﯽ ﮐف دو دﺳت دو ﺳر زاﻧو دو ﺳر اﻧﮕﺷت ﺑزرگ ﭘﺎھﺎ(.٢ذﮐر
ﺳﺟده)ھر ﭼﯾزی ﺑﮕوﯾد ﮐﺎﻓﯾﺳت وﻟﯽ اﺣﺗﯾﺎط واﺟب ﺳﮫ ﺳﺑﺣﺎن ﷲ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﺑﺣﺎن رﺑﯽ اﻻﻋﻠﯽ و ﺑﺣﻣده
اﺳت.و ﻣﺳﺗﺣب آن ﺗﮑرار  ٣ﯾﺎ ۴۵ﯾﺎ  ٧ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر آن اﺳت.٣.طﻣﻧﯾﻧﮫ ﯾﺎ آراﻣش داﺷﺗن.۴ھﻧﮕﺎم ﮔﻔﺗن ذﮐر
ﺳﺟده ھر ھﻔت ﻣوﺿﻊ در ﺟﺎی ﺧودﺷﺎن ﺑﺎﺷﻧد.۴.ﻧﺷﺳﺗن ﭘس از ﺳﺟده اول)ﺟﻠﺳﮫ اﺳﺗراﺣت(.۵طﻣﺋﻧﯾﻧﮫ
درﺣﺎل ﻧﺷﺳﺗن ﺑﻌد ازﺳﺟده اول.۶ﻣﺳﺎوی ﺑودن ﻣﺣل ﺳﺟده وﺟﺎی زاﻧوھﺎ وﺳراﻧﮕﺷت ﺷﺳت ﭘﺎھﺎ ﻣﮕر ﺑﮫ
اﻧدازه ﭼﺎر اﻧﮕﺷت ﺑﺳﺗﮫ .٧ﭘﺎک ﺑودن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﭘﯾﺷﺎﻧﯽ را ﺑرآن ﻣﯾﮕذارد.٨ﺑﯾن ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﺳﺟده ﻣﯾﮑﻧد
و ﭘﯾﺷﺎﻧﯽ ﺣﺎﯾل ﻧﺑﺎﺷد.٩ذﮐر ﺳﺟده راﻋرﺑﯽ و درﺳت ﺑﺧواﻧد.١٠ﺗرﺗﯾب و ﻣواﻻت را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ذﮐر ﺳﺟده
رﻋﺎﯾت ﮐﻧد.١١.ﺑر ﭼﯾزی ﺳﺟده ﮐﻧد ﮐﮫ ﺳﺟده ﺑر آن ﺻﺣﯾﺢ اﺳت).ﻗﺎﻋده ﮐﻠﯽ:ﺳﺟده ﺑر زﻣﯾن ﻏﯾر
ازﻣﻌﺎدﻧﺂن ﺑﮫ ﺟز ﺳﻧﮕﮭﺎی ﻣرﻣرو ﺳﯾﺎه وﺑرآﻧﭼﮫ از زﻣﯾن ﻣﯾروﯾد ﺑﮫ ﺷرط آﻧﮑﮫ ﺧوراﮐﯽ وﭘوﺷﺎﮐﯽ اﻧﺳﺎن
ﻧﺑﺎﺷد واز اﺳم روﺋﯾدﻧﯽ ھم ﺧﺎرج ﻧﺷده ﺑﺎﺷد ﺻﺣﯾﺢ اﺳت،ﭘس ﺳﺟده ﺑرطﻼ ﻧﻘره ﻣس،ﻓﯾروزه،ﻧﺎن ﮔﻧدم
ﺟو،ﺑرگ درﺧت ﻣو ﺗﺎزه،ﺧﺎﮐﺳﺗر ﭼوب و ...ﺻﺣﯾﺢ ﻧﯾﺳت(
.٨۴اﮔر درﺑﯾن ﻧﻣﺎز آﻧﭼﮫ ﺑرآن ﺳﺟده ﻣﯾﮑرده از دﺳﺗرﺳش ﺧﺎرج ﺷود ﻣﺛﻼ ﺑﭼﮫ ﻣﮭر را ﺑردارد ﺗﮑﻠﯾف
ﭼﯾﺳت؟
ج:اﮔر ﭼﯾز دﯾﮕر ﮐﮫ ﺳﺟده ﺑرآن ﺻﺣﯾﺢ اﺳت در دﺳﺗرس ﻧﺑﺎﺷد اﮔر وﻗت وﺳﻌت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺑﺎﯾد ﻧﻣﺎز را
ﺑﺷﮑﻧد و اﮔر وﻓت ﺗﻧﮓ اﺳت ﺑﮫ ﻟﺑﺎﺳش ﮐﮫ از ﮐﺗﺎن ﯾﺎ ﭘﻧﺑﮫ ﯾﺎ ﭼﯾز دﯾﮕر اﺳت ﺳﺟده ﮐﻧداﮔر آﻧﮭم ﻣﻣﮑن
ﻧﯾﺳت ﺑﮫ ﭘﺷت دﺳت واﮔر ان ھم ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت ﺑﮫ ﺳﻧﮕﮭﺎﯾﯽ ﻣﺛل ﻋﻘﯾﻘو ...ﺳﺟده ﮐﻧد.

.٨۵ﺣﮑم ﺧﻠل در ﺳﺟده ﭼﯾﺳت؟
ج :ﻛم ﯾﺎ زﯾﺎد ﻛردن ﺳﺟده ===اﻟف(ﻋﻣداً :ﻧﻣﺎز ﺑﺎطل اﺳت .ب( ﺳﮭواً :ﺣﺎﻟت اول:دو ﺳﺟده در ﯾك
رﻛﻌت  :ﻧﻣﺎز ﺑﺎطل اﺳت  .ﺣﺎﻟت دوم :ﯾك ﺳﺟده  :زﯾﺎد ﺷود ــ ﻧﻣﺎز ﺻﺣﯾﺢ اﺳت  .ﻛم ﺷود ١ :ﻗﺑل از
رﻛوع رﻛﻌت ﺑﻌد ﯾﺎدش ﺑﯾﺎﯾد ﺑﺎﯾد ﺑرﮔردد و ﺑﺟﺎ آورد و ﻧﻣﺎز ﺻﺣﯾﺢ اﺳت  ٢.در رﻛوع رﻛﻌت ﺑﻌد ﯾﺎ ﭘس
از آن ﯾﺎدش ﺑﯾﺎﯾﯾد ﻧﻣﺎز ﺻﺣﯾﺢ اﺳت وﻟﻰ ﭘس از ﺳﻼم ﻧﻣﺎز ﺑﺎﯾد آن را ﻗﺿﺎ ﻛﻧد و دو ﺳﺟدهء ﺳﮭو ﺑﺟﺎ آورد
اﮔر ﺑﻌد از ﺳﻼم ﻧﻣﺎز ﻣﺗوﺟﮫ ﺷود :اﻟف:ﯾﮏ ﺳﺟده را ﻓراﻣوش ﮐرده:ﻗﺿﺎی آن را ھﻣراه دو ﺳﺟده ﺳﮭو
ﺑﺟﺎ ﻣﯽ آورد وﻧﻣﺎزش ﺻﺣﯾﺢ اﺳت
ب(دو ﺳﺟده را ﻓراﻣوش ﮐرده :١:دو ﺳﺟده از دو رﮐﻌت ﺑوده:ﻗﺿﺎی آﻧﮭﺎ را ھﻣراه ﺳﺟده ﺳﮭوﯾﮫ ﺑﺟﺎ ﻣﯽ
آورد
:٢دو ﺳﺟده از ﯾﮏ رﮐﻌت ﺑوده :ﺷق اول:از رﮐﻌﺎت ﻗﺑل ﺑوده :ﻧﻣﺎز ﺑﺎطل اﺳت ﺷق دوم :از رﮐﻌت آﺧر
ﺑوده ﯾﺎ از ھﯾﺎت ﻧﻣﺎز ﺧﺎرﺟﺷده در اﯾن ﺻورت ﻧﻣﺎز ﺑﺎطل اﺳت ﯾﺎ ﮐﺎری ﻣﻧﺎﻓﯽ ﻧﻣﺎز اﻧﺟﺎم ﻧداده
ﺑﻧﺎﺑراﺣﺗﯾﺎط واﺟب ﺑرﮔﺷﺗﮫ دو ﺳﺟده ﺑﺎ ﺗﺷﮭد وﺳﻼم اﻧﺟﺎم ﻣﯾدھد وﻧﻣﺎز راھم دوﺑﺎره ﻣﯾﺧواﻧد.
 .٨۶ﺳوره ھﺎی ﺳﺟده دار ﮐدام اﻧد؟
ج ۴:ﺳوره.اﻟم ﺗﻧزﯾل...ﺣم ﻓﺻﻠت...واﻟﻧﺟم...اﻟﻌﻠق
 .٨٧ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺳﺟده ﺗﻼوت واﺟب ﻣﯾﺷود؟
ج :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﺧص آن آﯾﮫ را ﺑﺧواﻧد ﯾﺎ وﻗﺗﻰ ﻛﮫ دﯾﮕرى آن را ﻣﻰ ﺧواﻧد ﺑﮫ آن ﮔوش دھد ﺑﻌد از ﺗﻣﺎم
ﺷدن آن آﯾﮫ ﺑﺎﯾد ﻓوراً ﺳﺟده ﻛﻧد.ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺳﺟده را ﻓراﻣوش ﻛﻧد ھر وﻗت ﯾﺎدش آﻣد ﺑﺎﯾد ﺳﺟده ﻛﻧد .اﮔرﺳﺟده
را از ﺿﺑط ﺻوت ﺑﺷﻧود ﻻزم ﻧﯾﺳت ﺳﺟده ﻛﻧد.اﻣﺎ در ﭘﺧش زﻧده ﺗﻠوزﯾون ﯾﺎ رادﯾو ﺳﺟده واﺟب
ﻣﯾﺷود.ذﮐر دراﯾن ﺳﺟده واﺟب ﻧﯾﺳت اﻣﺎ ﻣﺳﺗﺣب اﺳت.
ﺑﻧد ﻧﮭم:ﺗﺷﮭد
***.٨٨ﺗﺷﮭد ﭼﯾﺳت ؟آن را ﺑﺧواﻧﯾد و ﺑﮕوﯾﯾد ﭼﮫ ارﺗﺑﺎطﯽ ﺑﺎ اﺻول اﻟدﯾن دارد.
ج:
در رﻛﻌت دوم و آﺧر ﻧﻣﺎز ﻧﻣﺎزﮔزار ﺑﺎﯾد ﺑﻌد از ﺳﺟده دوم ﺑﻧﺷﯾﻧد و در ﺣﺎل آرام ﺑودن ﺑدن
ﺗﺷﮭد ﺑﺧواﻧد ﯾﻌﻧﻰ ﺑﮕوﯾد:
>>اﺷﮭد ان ﻻ اﻟﮫ اﻻ ّ ﷲ وﺣده ﻻ ﺷرﯾك ﻟﮫ )ﺗوﺣﯾد(و اﺷﮭد انّ ﻣﺣﻣّدا ﻋﺑده و رﺳوﻟﮫ )ﻧﺑوت(اﻟﻠّﮭ ّم ﺻ ّل ﻋﻠﻰ
ﻣﺣﻣّد و آل ﻣﺣﻣّد)اﺣﺗﻣﺎﻻ اﻣﺎﻣت(<<.
.٨٩اﮔر ﮐﺳﯽ ﺗﺷﮭد را ﻓراﻣوش ﮐﻧد ﭼﮫ وظﯾﻔﮫ ای دارد؟

ج:اﮔر ﺗﺷﮭد را ﻓراﻣوش ﻛﻧد و ﺑﺎﯾﺳﺗد و ﭘﯾش از رﻛوع ﯾﺎدش ﺑﯾﺎﯾد ﻛﮫ ﺗﺷﮭد را ﻧﺧواﻧده ﺑﺎﯾد ﺑﻧﺷﯾﻧد و ﺗﺷﮭد
را ﺑﺧواﻧد و دوﺑﺎره ﺑﺎﯾﺳﺗد و آﻧﭼﮫ ﺑﺎﯾد در آن رﻛﻌت ﺧواﻧده ﺷود ﺑﺧواﻧد و ﻧﻣﺎز را ﺗﻣﺎم ﻛﻧد و اﮔردر رﻛوع
ﯾﺎ ﺑﻌد از آن ﯾﺎدش ﺑﯾﺎﯾد ﺑﺎﯾد ﻧﻣﺎز را ﺗﻣﺎم ﻛﻧد و ﺑﻌد از ﺳﻼم ﻧﻣﺎز ﺗﺷﮭد را ﻗﺿﺎ ﻛﻧد و ﺑﻧﺎﺑر اﺣﺗﯾﺎط واﺟب
دو ﺳﺟدهء ﺳﮭو ﺑﺟﺎ آورد.
ﺑﻧد دھم :ﺳﻼم
***.٩٠ﺳﻼم ﻧﻣﺎز را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد.
ج ١ :در رﻛﻌت آﺧر ھر ﻧﻣﺎز ﭘس از ﺗﺷﮭد ﺑﺎﯾد ﺳﻼم دھد و ﻧﻣﺎز را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺑرد.
ﻣﻘدار واﺟب ﺳﻼم ﯾﻛﻰ از اﯾن دو ﺟﻣﻠﮫ اﺳت :
>>اﻟﺳّﻼم ﻋﻠﯾﻧﺎ و ﻋﻠﻰ ﻋﺑﺎد ﷲ اﻟﺻّﺎﻟﺣﯾن <<>> .اﻟﺳّﻼم ﻋﻠﯾﻛم و رﺣ ْم ﷲ و ﺑرﻛﺎﺗﮫ <<
ﻣﺳﺗﺣب اﺳت ﻗﺑل از اﯾن دو ﺳﻼم ﺑﮕوﯾد>> :اﻟﺳّﻼم ﻋﻠﯾك اﯾّﮭﺎ اﻟ ّﻧﺑﻰّ و رﺣ ْم ﷲ و ﺑرﻛﺎﺗﮫ << .و ھر ﺳﮫ
را ﻧﯾز ﺑﮕوﯾد
.٩١ﺣﮑم ﻓراﻣوش ﮐردن ﺳﻼم ﭼﯾﺳت؟
ج :اﮔر ﺳﻼم ﻧﻣﺎز را ﻓراﻣوش ﮐﻧد و ﻣوﻗﻌﯽ ﯾﺎدش ﺑﯾﺎﯾد ﮐﮫ ﺻورت ﻧﻣﺎز ﺑﮭم ﺧورده اﮔر ﭘﯾش از آﻧﮑﮫ
ﺻورت ﻧﻣﺎز ﺑﮭم ﺑﺧورد ﻋﻣدا ﯾﺎ ﺳﮭوا ﮐﺎری ﮐﮫ ﻧﻣﺎز راﺑﺎطل ﻣﯾﮑﻧد ﻧﮑرده ﻧﻣﺎزش ﺻﺣﯾﺢ اﺳت واﮔر
ﭼﻧﺎن ﻓﻌﻠﯽ را اﻧﺟﺎم داده ﺑﻧﺎﺑراﺣﺗﯾﺎط ﻧﻣﺎزش ﺑﺎطل اﺳت.
ﺑﻧد ﯾﺎزدھم :ﺗرﺗﯾب و ﻣواﻻت
.٩٢ﺗرﺗﯾب در ﻧﻣﺎز ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮫ؟
ج :ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺟﺎم اﻓﻌﺎل و اذﮐﺎر ﻧﻣﺎز ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب وارد ﺷده در ﺷرع.ﻋﻣل ﻧﮑردن ﻋﻣدی ﺑراﺳﺎس ﺗرﺗﯾب ﻣﺑطل
ﻧﻣﺎز اﺳت اﻣﺎ ﺳﮭوا آن اﺷﮑﺎﻟﯽ دارد ﮐﮫ ﺑﯾﺎن ﻣﯾﺷود
 .١ﻣﻘدم داﺷﺗن رﮐن ﺑر رﮐن= ﻣوﺟب ﺑطﻼن
 .٢ﻣﻘدم داﺷﺗن رﮐن ﺑر ﻏﯾر رﮐن=ﻧﻣﺎزش ﺻﺣﯾﺢ اﺳت
 .٣ﻣﻘدم داﺷﺗن ﻏﯾر رﮐن ﺑر ﻏﯾر رﮐن=اﮔر ﺑﮫ وظﯾﻔﮫ اش ﻋﻣل ﮐﻧد ﺻﺣﯾﺢ اﺳت ﻣﺛﻼ ﺳوره را ﺑرﺣﻣد
ﻣﻘدم ﮐﻧدﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﭘس از ﺧواﻧدن ﺣﻣد دوﺑﺎره ﺳوره ﺑﺧواﻧد.
 .٩٣ﻣواﻻت ﭼﯾﺳت؟
ﻣواﻻت ﯾﻌﻧﻰ ﭘﺷت ﺳر ھم ﺑودن اﺟزاى ﻧﻣﺎز و ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻧﯾﻧداﺧﺗن ﺑﯾن آﻧﮭﺎ .ﮔر ﺑﻘدرى ﺑﯾن اﺟزاى ﻧﻣﺎز
ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾﻧدازد ﻛﮫ ﻧﮕوﯾﻧد ﻧﻣﺎز ﻣﻰ ﺧواﻧد ﻧﻣﺎزش ﺑﺎطل اﺳت طول دادن رﻛوع و ﺳﺟود و ﺧواﻧدن ﺳوره

ھﺎى ﺑزرگ ﻣواﻻت را ﺑﮫ ھم ﻧﻣﻰ زﻧد.ﺟواب ﺳﻼم دادن و ﺻﻠوات در ﺻورت ﺷﻧﯾدن ﻧﺎم ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻣواﻻت
را ﺑﮭم ﻧﻣﯾزﻧد.
ﺑﻧد دوازدھم :ﻗﻧوت
 :٩۴ﺗﻌداد ﻗﻧوت در ھرﻧﻣﺎز ﭼﻧدﺗﺎﺳت؟
ج :ﯾﮑﯾﺳت ﮐﮫ ﻗﺑل از رﮐوع رﮐﻌت دوم ﻗرار دارد ﺑﮫ ﺟز ﻧﻣﺎز وﺗر ﮐﮫ ﭼون ﯾﮏ رﮐﻌت اﺳت ﻗﺑل از
رﮐوع ھﻣﺎن رﮐﻌت ﺧواﻧده ﻣﯾﺷود.و ﻧﻣﺎز ﺟﻣﻌﮭد ﮐﮫ دو ﻗﻧوت داردﯾﮑﯽ در رﮐﻌت اول ﭘﯾش از رﮐوع و
ﯾﮑﯽ در رﮐﻌت دوم ﺑﻌد از رﮐوع ﻧﻣﺎز آﯾﺎت ﮐﮫ ﯾﮏ ﻗﻧوت ﻗﺑل از رﮐﻌت دھم دارد وﻗﻧوت ﻗﺑل از رﮐوع
ﭘﻧﺟم ﺑﮫ اﻣﯾد رﺟﺎء اﺳت.ودر ﻧﻣﺎز ﻋﯾدﯾن )ﻓطر و ﻗرﺑﺎن(ﮐﮫ رﮐﻌن اول ﭘﻧﺞ ﻗﻧوت دارد و رﮐﻌت دوم ﭼﮭﺎر
ﻗﻧوت.
 .٩۵آﯾﺎ ﻗﻧوت را ﻣﯾﺷود ﻓﺎرﺳﯽ ﺧواﻧد؟
ج :ﺑﻠﮫ
***.٩۶وظﯾﻔﮫ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻗﻧوت را ﻓراﻣوش ﮐرده ﭼﯾﺳت؟
ج:اﮔر ﻋﻣدا ﺗرک ﮐﻧد ﻗﺿﺎ ﻧدارد و اﮔر ﺳﮭوا ﺑﺎﺷد و ﻗﺑل از رﮐوع ﺑﻔﮭﻣد ﻣﺳﺗﺣب اﺳت ﺑﺎﯾﺳﺗد و ﺑﺧواﻧد
واﮔر در رﮐوع ﯾﺎدش ﺑﯾﺎﯾد ﻣﺳﺗﺣب اﺳت ﺑﻌد ازرﮐوع ﻗﺿﺎ ﮐد واﮔر در ﺳﺟده ﯾﺎدش ﺑﯾﺎﯾد ﻣﺳﺗﺣب اﺳت ﺑﻌد
از ﺳﻼم ﻗﺿﺎ ﮐﻧد .ودر ﮐل ازآﻧﺟﺎاﯾﯽ ﮐﮫ ﻗﻧوت ﺟزو واﺟﺑﺎت ﻧﯾﺳت ﺗرک آن ﺑﮫ ﻧﻣﺎز ﺧﻠﻠﯽ وارد ﻧﻣﯽ آورد.

ﺑﺧش دھم :ﺗﻌﻘﯾﺑﺎت ﻧﻣﺎز
.***٩٧ﺑﮭﺗرﯾن ﺗﻌﻘﯾﺑﺎت ﺑرای ﻧﻣﺎز ﭼﯾﺳت و وﺟﮫ ﺗﺳﻣﯾﮫ ان ﭼﯾﺳت؟ﺗﻔﺎوت آن ﺑﺎ ﺗﺳﺑﯾﺣﺎت ارﺑﻌﮫ ﭼﯾﺳت؟
ج :ﺗﺳﺑﯾﺣﺎت ﺣﺿرت زھرا ﺳﻼم ﷲ ﻋﻠﯾﮭﺎﺳت ﮐﮫ  ٣۴ﻣرﺗﺑﮫ ﷲ اﮐﺑر ٣٣اﻟﺣﻣد و ٣٣ﺳﺑﺣﺎن ﷲ دارد.
وﺟﮫ ﺗﺳﻣﯾﮫ آن آﻣوزش اﯾن اذﮐﺎر ﺗﺋﺳط ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺑﮫ دﺧﺗرﺷﺎن ﻣﯾﺑﺎﺷد .وﺑﻌد ازآن ﺳﺟده ﺷﮑر اﺳت ﮐﮫ
ﺻرف ﮔذاﺷﺗن ﭘﯾﺷﺎﻧﯽ ﺑرزﻣﯾن ﺑﮫ ﻗﺻد ﺷﮑر ﮐﺎﻓﯽ اﺳت وﻟﯽ ﺑﮭﺗر اﺳت  ١٠٠ﻣرﺗﺑﮫ ﯾﺎ  ٣ﻣرﺗﺑﮫ ﺷﮑرا
ﯾﺎ ﺷﮑرا ﻋﻔوا ﺑﮕوﯾد.اﻣﺎ ﺗﺳﺑﯾﺣﺎت ارﺑﻌﮫ ﮐﮫ ﺷﺎﻣل :ﺳﺑﺣﺎن ﷲ واﻟﺣﻣد وﻻاﻟﮫ اﻻ ﷲ وﷲ اﮐﺑر ﻣﯾﺑﺎﺷد در
رﮐﻌت ﺳوم و ﭼﮭﺎرم ﻧﻣﺎز ﺧواﻧده ﻣﯾﺷود و از آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﭼﮭﺎر ﺟﻣﻠﮫ اﺳت ﺗﺳﺑﯾﺣﺎت ارﺑﻌﮫ ﻧﺎم ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
ﻣﯾﺷود ﺑﮫ ﺟﺎی ﺗﺳﺑﯾﺣﺎت ارﺑﻌﮫ ﺳوره ﺣﻣد را ﺧواﻧد.

ﺑﺧش ﯾﺎزدھم:ﻣﺑطﻼت ﻧﻣﺎز
***.٩٨ﻣﺑطﻼت ﻧﻣﺎز را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد؟
ج:از ﺑﯾن رﻓﺗن ﯾﻛﻰ از ﺷرطﮭﺎى ﻧﻣﺎز)ﻏﺻﺑﯽ ﺑودن( .ﭘﯾش آﻣدن ﭼﯾزى ﻛﮫ وﺿو ﯾﺎ ﻏﺳل را ﺑﺎطل ﻣﻰ
ﻛﻧد).ﺧواﺑﯾدن در ﺳﺟده( ﺧوردن و آﺷﺎﻣﯾدن  .ﺳﺧن ﮔﻔﺗن )ﺟواب ﺳﻼم دادن ﺑﮫ ﺷرط ﺗﻘدم ﺳﻼم ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮕوﯾد

ﻻم ﻋﻠﯾﮑم وﻧﮕوﯾد ﻋﻠﯾﮑم اﻟﺳﻼم( .ﺧﻧدﯾدن ﻋﻣدی و ﺑﺎﺻدا)ﻟﺑﺧﻧد زدن ﻣﺑطل ﻧﯾﺳت( .ﮔرﯾﺳﺗن )اﮔر
ﻧﻣﺎزﮔزار ﺑراى ﻛﺎر دﻧﯾﺎ ﻋﻣداً ﺑﺎ ﺻدا ﮔرﯾﮫ ﻛﻧد ﻧﻣﺎزش ﺑﺎطل اﺳت وﻟﯽ ﮔرﯾﮫء ﺑدون ﺻدا و ﮔرﯾﮫ از
ﺗرس ﺧدا ﯾﺎ ﺑراى آﺧرت ـ ھر ﭼﻧد ﺑﺎ ﺻدا ﺑﺎﺷد ـ ﻧﻣﺎز را ﺑﺎطل ﻧﻣﻰ ﻛﻧد ( .روى از ﻗﺑﻠﮫ ﺑرﮔرداﻧدن )۴۵
درﺟﮫ و ﺑﯾﺷﺗر( .ﻛم ﯾﺎ زﯾﺎد ﻛردن ارﻛﺎن ﻧﻣﺎز .ﺑر ھم زدن ﺻورت ﻧﻣﺎز .دﺳﺗﮭﺎ را ﺑر ھم ﮔذاﺷﺗن وآﻣﯾن
ﮔﻔﺗن ﺑﻌد از ﺣﻣد) .ﺑﮫ ﺟز در ﺣﺎﻟت ﺗﻘﯾﮫ(ﭘﯾش آﻣدن ﯾﻛﻰ از ﺷﻛﮭﺎﯾﻰ ﻛﮫ ﻣﺑطل ﻧﻣﺎزاﺳت
 .٩٩آﯾﺎ ﻓﮭﻣﺎﻧدن ﺣرف ﺑﮫ دﯾﮕران در ﺣﯾن ﻧﻣﺎز ﺻﺣﯾﺢ اﺳت؟
ج:اﮔر ﻛﻠﻣﮫ اى را ﺑﮫ ﻗﺻد ذﻛر ﺑﮕوﯾد; ﻣﺛﻼً ﺑﮕوﯾد>> :ﷲ اﻛﺑر<< و در ﻣوﻗﻊ ﮔﻔﺗن آن ﺻدا را ﺑﻠﻧد ﻛﻧد
ﻛﮫ ﭼﯾزى را ﺑﮫ دﯾﮕرى ﺑﻔﮭﻣﺎﻧد اﺷﻛﺎل ﻧدارد وﻟﻰ اﮔر ﺑﮫ ﻗﺻد اﯾن ﻛﮫ ﭼﯾزى ﺑﮫ ﻛﺳﻰ ﺑﻔﮭﻣﺎﻧد ﺑﮕوﯾد اﮔر ﭼﮫ
ﻗﺻد ذﻛر ھم داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﻧﻣﺎز ﺑﺎطل اﺳت ﭼون ﻗﺻد ﻏﯾر ذﻛر اﺻل اﺳت و ﻗﺻد ذﻛر ﻓرع ﺑر آن .
 .١٠٠آﯾﺎ ﻣﯾﺷود ﻧﻣﺎز واﺟب را ﺷﮑﺳت؟
ج:رھﺎ ﻛردن ﻧﻣﺎز واﺟب )ﺷﻛﺳﺗن ﻧﻣﺎز( ﺣرام اﺳت ﻣﮕر در ﺣﺎل ﻧﺎﭼﺎرى ; ﻣﺎﻧﻧد اﯾن ﻣواد:ﺣﻔظ ﺟﺎن
،ﺣﻔظ ﻣﺎل ،ﺟﻠوﮔﯾرى از ﺿرر ﻣﺎﻟﻰ و ﺑدﻧﻰ ﺷﻛﺳﺗن ﻧﻣﺎز ﺑراى ﭘرداﺧت ﺑدھﻰ ﻣردم ﺑﺎ اﯾن ﺷراﯾط اﺷﻛﺎل
ﻧدارد :طﻠﺑﻛﺎر طﻠب ﺧود را ﻣﻰ ﺧواھد ووﻗت ﻧﻣﺎز ﺗﻧﮓ ﻧﯾﺳت ; ﯾﻌﻧﻰ ﻣﻰ ﺗواﻧد ﭘس از ﭘرداﺧت ﺑدھﻰ
ت آن ﺑﺧواﻧد -.در ﺑﯾن ﻧﻣﺎز ﻧﻣﻰ ﺗواﻧد ﺑدھﻰ را ﺑﭘردازد .اﮔر در ﺑﯾن ﻧﻣﺎز ﻣﺗوﺟﮫ ﺷود ﻛﮫ
ﻧﻣﺎز را در وﻗ ِ
ﻣﺳﺟد ﻧﺟس اﺳت و :وﻗت ﻧﻣﺎز ﺗﻧﮓ اﺳت  :ﺑﺎﯾد ﻧﻣﺎز را ﺗﻣﺎم ﻛﻧد و ﭘس از ﻧﻣﺎز ﻣﺳﺟد را ﺗطﮭﯾر ﻛﻧد.
وﻗت ﻧﻣﺎز وﺳﻌت دارد :اﮔر ﻧﻣﻰ ﺗواﻧد در ﺑﯾن ﻧﻣﺎز ﻣﺳﺟد را ﺗطﮭﯾر ﻛﻧد ﺑﺎﯾد ﻧﻣﺎز را رھﺎ ﻛﻧد و ﻣﺳﺟد را
ﺗطﮭﯾر ﻧﻣﺎﯾد و ﺑﻌد ﻧﻣﺎز را ﺑﺧواﻧد .ﺷﻛﺳﺗن ﻧﻣﺎز ﺑراى ﻣﺎﻟﻰ ﻛﮫ اھﻣﯾّت ﻧدارد ﻣﻛروه اﺳت و ﺑرای ﺧواﻧدن
اذان واﻗﺎﻣﮫ ﻓراﻣوش ﺷده ﻗﺑل ازﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ رﮐوع ﺑرود ﻣﺳﺗﺣب اﺳت ﻧﻣﺎز را ﺑﺷﮑﻧد.

ﺑﺧش دوازدھم :ﻣﮑروھﺎت ﻧﻣﺎز
١٠١ﭼﮫ.ﭼﯾزھﺎﯾﻰ ﻛﮫ در ﻧﻣﺎز ﻣﻛروه اﺳت ؟
١ج -:ﺑرھم ﮔذاﺷﺗن ﭼﺷﻣﮭﺎ -٢ .ﺑﺎزى ﻛردن ﺑﺎ اﻧﮕﺷﺗﺎن و دﺳﺗﮭﺎ -٣.ﺳﻛوت ﻛردن ھﻧﮕﺎم ﺧواﻧدن ﺣﻣد ﯾﺎ
ﺳوره ﯾﺎ ذﻛر ﺑراى ﺷﻧﯾدن ﺣرف ﻛﺳﻰ  -۴ھر ﻛﺎرى ﻛﮫ ﺧﺿوع و ﺧﺷوع را از ﺑﯾن ﺑﺑرد ۵ .ﺑرﮔرداﻧدن
ﺻورت ﺑﮫ طرف راﺳت ﯾﺎ ﭼپ ﺑﮫ ﻣﻘدار ﻛم )ﭼون اﮔر زﯾﺎد ﺑﺎﺷد ﻧﻣﺎز را ﺑﺎطل ﻣﻰ ﻛﻧد

ﺑﺧش ﺳﯾزدھم :ﺷﮑﯾﺎت ﻧﻣﺎز
***.١٠٢ﺣﮑم ﺷﮏ در ﺑﮫ ﺟﺎ آوردن اﺟزاء ﻧﻣﺎز ﭼﯾﺳت؟
ج :ﻣﺛﻼ ﺷﮏ ﮐﻧد ﯾﮏ ﺳﺟده ﺑﮫ ﺟﺎ آورده ﯾﺎ دو ﺳﺟده
اﻟف:ﺟزء ﺑﻌدی را ﺷروع ﻧﮑرده ; ﯾﻌﻧﻰ ھﻧوز از ﻣﺣل آن ﺟزء ﻧﮕذﺷﺗﮫ اﺳت ; ﺑﺎﯾد آن را ﺑﺟﺎ آورد.
ب:وﻟﻰ اﮔر از ﻣﺣل آن ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت ; ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﺷﻛﻰ اﻋﺗﻧﺎ ﻧﻣﻰ ﺷود و ﻧﻣﺎز را اداﻣﮫ ﻣﻰ دھد و ﺻﺣﯾﺢ

اﺳت
***.١٠٣ﺣﮑم ﺷﮏ در ﺻﺣت اﺟزائء ﭼﯾﺳت؟
ج :ﺑﻧﺎ ﻣﻰ ﮔذارد ﺑر ﺻﺣﯾﺢ ﺑودن آن و ﻧﻣﺎز را اداﻣﮫ ﻣﻰ دھد و ﺻﺣﯾﺢ اﺳت
***..١٠۴ﺣﮑم ﺷﮏ در ﺗﻌداد رﮐﻌﺎت ﻧﻣﺎز ﺻﺑﺢ وﻧﻣﺎز ﺷﮑﺳﺗﮫ ﻣﺳﺎﻓر)دو رﮐﻌﺗﯽ( ﭼﯾﺳت؟
ج:ﻧﻣﺎز را ﺑﺎطل ﻣﻰ ﻛﻧد
***.١٠۵ﺣﮑم ﺷﮏ در ﺗﻌداد رﮐﻌﺎت ﻧﻣﺎز ﻣﻐرب ﭼﯾﺳت؟
ج:ﻧﻣﺎز را ﺑﺎطل ﻣﯾﮑﻧد.
***.١٠۶اﮔر ﺷﮏ ﺷود ﮐﮫ ﯾﮏ رﮐﻌت ﺧواﻧده ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﻧﻣﺎزش ﭼﮫ ﺣﮑﻣﯽ دارد؟
ج:ﺑﺎطل اﺳت.
***.١٠٧ﺣﮑم ﺷﮏ ﺑﯾن دو رﮐﻌت و ﺳﮫ و ﭼﮭﺎر و...ﭼﯾﺳت؟
ج:ﻧﻣﺎز را ﺑﺎطل ﻣﯾﮑﻧد.
***.١٠٨اﮔر ﭘﯾش از ﺗﻣﺎم ﺷدن دو ﺳﺟده دررﮐﻌﺎت ﺷﮏ ﮐﻧد ﭼﮫ ﺣﮑﻣﯽ ﺑرآن ﺟﺎرﯾﺳت؟
ج:ﻧﻣﺎز ﺑﺎطل اﺳت.
***.١٠٩اﮔر ﮐﺳﯽ اﺻﻼ ﻧداﻧد ﭼﻧد رﮐﻌت ﺧواﻧده ﻧﻣﺎز اوﭼﮫ ﮔوﻧﮫ اﺳت؟
ج :ﺑﺎطل اﺳت.
***.١١٠اﮔر ﮐﺳﯽ ﺷﮏ ﮐﻧد ﮐﮫ دورﮐﻌت ﺧواﻧده ﯾﺎ ﭘﻧﺞ رﮐﻌت ﻧﻣﺎزش ﭼﮫ ﺣﮑﻣﯽ دارد؟
ج:ﺑﺎطل اﺳت
***.١١١اﮔر ﮐﺳﯽ ﺷﮏ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺳﮫ رﮐﻌت ﺧواﻧده ﯾﺎ ﺷش رﮐﻌت ﭼﮫ ﺗﮑﻠﯾﻔﯽ دارد؟
ج:ﻧﻣﺎزش ﺑﺎطل اﺳت.
***.١١٢اﮔر ﮐﺳﯽ در رﮐﻌت آﺧر ﻧﻣﺎز ظﮭر ﺷﮏ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺷش رﮐﻌت ﺧواﻧده ﻧﻣﺎزش ﭼﮫ ﮔوﻧﮫ اﺳت؟
ج:ﺷﮏ ﺑﯾن  ۴و  ۶و ﻧﻣﺎز ﺑﺎطل اﺳت.
***.١١٣اﮔر ﮐﺳﯽ ﺑﯾن رﮐﻌت ﭼﮭﺎر و ﺷش ﺷﮏ ﮐﻧد آﯾﺎ ﻣﯾﺗواﻧد ﻧﻣﺎز را ﺑﮭم ﺑزﻧد؟
ج :اﮔر ﯾﻛﻰ از ﺷﻛﮭﺎى ﺑﺎطل ﻛﻧﻧده ﺑراى ﻧﻣﺎزﮔزار ﭘﯾش آﯾد ﻧﻣﻰ ﺗواﻧد ﻧﻣﺎز را ﺑﮫ ھم ﺑزﻧد وﻟﻰ اﮔر ﺑﻘدرى

ﻓﻛر ﻛﻧد ﻛﮫ ﺷك ﭘﺎ ﺑرﺟﺎ ﺷود ﺑﮫ ھم زدن ﻧﻣﺎز ﻣﺎﻧﻌﻰ ﻧدارد
***.١١۴ﺣﮑم ﺷﮏ ﺑﯾن  ٢و  ٣در ﻧﻣﺎز ﭼﮭﺎر رﮐﻌﺗﯽ ﭼﯾﺳت؟
ج:در ھر ﺣﺎل ) ﺣﺎﻻت ﻣﻣﮑن:درﺣﺎل ﻗﯾﺎم ،در رﻛوع  ،ﺑﻌداز رﻛوع  ،در ﺳﺟده ،ﺑﻌدازﺳﺟده دوم ( ﺑﺎطل
اﺳت ﻣﮕر ﺷﮏ ﺑﻌد از ﺳﺟده دوم ﮐﮫ ﺑﻧﺎرا ﺑر ﺳﮫ ﮔذاﺷﺗﮫ ﻧﻣﺎز را ﺗﻣﺎم ﻣﯾﮑﻧد و ﯾﮏ رﮐﻌت ﻧﻣﺎز ﻣﯾﺧواﻧد
و ﺑﻌد از ﺳﻼم ﯾﮏ رﮐﻌت ﻧﻣﺎز اﺣﺗﯾﺎط اﯾﺳﺗﺎده ﯾﺎ دو رﮐﻌت ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑﺟﺎ ﻣﯽ آورد.
***.١١۵ﺣﮑم ﺷﮏ ﺑﯾن  ٢و ۴در ﻧﻣﺎز ﭼﮭﺎر رﮐﻌﺗﯽ ﭼﯾﺳت؟
در ھر ﺣﺎل ﺑﺎطل اﺳت ﻣﮕر ﺑﻌد از ﺳﺟده دوم ﮐﮫ ﺑﻧﺎرا ﺑر ﭼﮭﺎر ﮔذاﺷﺗﮫ و ﻧﻣﺎز را ﺗﻣﺎم ﻣﯾﮑﻧد ﺑﻌد دو
رﮐﻌت ﻧﻣﺎز اﺣﺗﯾﺎط اﯾﺳﺗﺎده ﻣﯾﺧواﻧد.
***.١١۶ﺣﮑم ﺷﮏ ﺑﯾن ٢و٣و ۴در ﻧﻣﺎز ﭼﮭﺎر رﮐﻌﺗﯽ ﭼﯾﺳت؟
ج:در ھرﺣﺎل ﺻﺣﯾﺢ اﺳت ﻓﻘط ﺑﻧﺎرا ﺑر ﭼﮭﺎر ﻣﯾﮕذارد و دو رﮐﻌت ﻧﻣﺎز اﺣﺗﯾﺎط اﯾﺳﺗﺎده و دو رﮐﻌت
ﻧﺷﺳﺗﮫ ﻣﯾﺧواﻧد.
***.١١٧ﺷﮏ ﺑﯾن ٣و ۴در ﻧﻣﺎز ﭼﮭﺎر رﮐﻌﺗﯽ ﭼﮫ ﺣﮑﻣﯽ دارد؟
ج:ﻧﻣﺎز در ھر ﺣﺎل ﺻﺣﯾﺢ اﺳت ﻓﻘط ﺑﻧﺎراﺑر ﭼﮭﺎر ﮔذاﺷﺗﮫ ﻧﻣﺎز را ﺗﻣﺎم ﻣﯾﮑﻧد ﺑﻌد  ١رﮐﻌت ﻧﻣﺎز اﺣﺗﯾﺎط
اﯾﺳﺗﺎده ﯾﺎ ٢رﮐﻌت ﻧﺷﺳﺗﮫ ﻣﯾﺧواﻧد.
***.١١٨ﺣﮑم ﺷﮏ ﺑﯾن رﮐﻌت  ۴و  ۵در ﻧﻣﺎز ﭼﮭﺎررﮐﻌﺗﯽ ﭼﯾﺳت؟
ج.در ھر ﺣﺎل ﺑﺎطل اﺳت ﻣﮕر:
اﻟف:در ﺣﺎل ﻗﯾﺎم ﺑﺎﺷد :ﺑدون رﻛوع ﻣﻰ ﻧﺷﯾﻧد و ﻧﻣﺎز را ﺗﻣﺎم ﻣﻰ ﻛﻧد وﯾك رﻛﻌت ﻧﻣﺎز اﺣﺗﯾﺎط اﯾﺳﺗﺎده ﯾﺎ
دورﻛﻌت ﻧﺷﺳﺗﮫ ﻣﻰ ﺧواﻧد
ب:ﺑﻌد از ﺳﺟده دوم ﺑﺎﺷد :ﺑﻧﺎرا ﺑر ﭼﮭﺎر ﻣﻰ ﮔذارد و ﻧﻣﺎز را ﺗﻣﺎم ﻣﻰ ﻛﻧد وﺑﻌدازﻧﻣﺎز دو ﺳﺟده ﺳﮭو ﺑﺟﺎ
ﻣﻰ آورد
.١١٩اﮔر ﮐﺳﯽ درﻧﻣﺎزش ﺷﮏ ﮐرد وظﯾﻔﮫ اوﻟﯾﮫ او ﭼﯾﺳت؟
ج:ﺑﺎﯾد ﻣﻘدارى ﻓﻛر ﻛﻧد ﭘس اﮔر ﯾﻘﯾن ﯾﺎ ﮔﻣﺎن ﺑﮫ ﯾك طرف ﭘﯾدا ﻛرد ھﻣﺎن طرف را ﺑﮕﯾرد و ﻧﻣﺎز را ﺗﻣﺎم
ﻛﻧد و ﮔرﻧﮫ ﺑﮫ دﺳﺗورھﺎﯾﻰ ﻛﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ﻋﻣل ﻛﻧد.
.١٢٠در ﺷﮑﮭﺎی ﺻﺣﯾﺢ ﻣﺛﻼ ﺷﮏ ﺑﯾن رﮐﻌت  ٣و ۴ﺑﻧﺎرا ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﮐدام طرف ﮔذاﺷت؟
ج :در ﺷﻛﮭﺎى ﺻﺣﯾﺢ ﺑﺎﯾد ﺑﻧﺎ را ﺑر ﺑﯾﺷﺗر ﮔذاﺷت ﻣﮕر آﻧﻛﮫ ﯾﻛﻰ از اطراف ﺷك از ﭼﮭﺎر ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد
ﻣﺛﻼً در ﺷك ﺑﯾن ۴و ۵ﺑﻧﺎ ﺑر ﺑﯾﺷﺗر ﮔذاﺷﺗﮫ ﻧﻣﻰ ﺷود.

.١٢١اﮔر ﻧﻣﺎزﮔزار ﺳﺟده ﯾﺎ ﺗﺷﮭد را ﻓراﻣوش ﻛﻧد ﭼﮫ وظﯾﻔﮫ اﯾدارد؟
ج:ﺑﻧﺎﺑراﺣﺗﯾﺎط واﺟب ﭘس از ﺳﻼم ﻧﻣﺎز ﺑدون آن ﻛﮫ ﺻورت ﻧﻣﺎز را ﺑر ھم ﺑزﻧد ﺑﺎﯾد ﻗﺿﺎى آن را ﺑﺟﺎ
آورد و ﺳﭘس ﺳﺟدهء ﺳﮭوى ﻛﮫ ﻻزم ﺷده اﺳت ﺑﺟﺎ آورد
.١٢٢اﮔر ﺑﯾن ﻧﻣﺎز و ﻗﺿﺎى ﺗﺷﮭد ﯾﺎ ﺳﺟده ﻛﺎرى ﻛﻧد ﻛﮫ ﻋﻣدى و ﺳﮭوى آن ﻧﻣﺎز را ﺑﺎطل ﻣﻰ ﻛﻧد ﻧﻣﺎزش
ﭼﮫ ﮔوﻧﮫ اﺳت؟
ج:ﻣﺛﻼً ﭘﺷت ﺑﮫ ﻗﺑﻠﮫ ﻛﻧد ﺑﺎﯾد ﻗﺿﺎى ﺳﺟده را ﺑﮫ ﺟﺎ آورد و ﻧﻣﺎزش ﺻﺣﯾﺢ اﺳت
.١٢٣ﻣﮑﻠﻔﯽ ﮐﮫ ھم ﺳﺟده ﺳﮭو ﺑﮫ ﮔردن دارد ھم ﻗﺿﺎی ﺟزﯾﯽ را ﭼﮫ ﺗﮑﻠﯾﻔﯽ دارد؟
ج :ﻛﺳﻰ ﻛﮫ ﺑﺎﯾد ﺳﺟده ﯾﺎ ﺗﺷﮭد را ﻗﺿﺎ ﻛﻧد اﮔر ﺑراى ﻛﺎر دﯾﮕرى ھم ﺳﺟدهء ﺳﮭو ﺑر او واﺟب ﺷده ﺑﺎﺷد
ﺑﺎﯾد ﺑﻌد از ﻧﻣﺎز ﺳﺟده ﯾﺎ ﺗﺷﮭد را ﻗﺿﺎ ﻛﻧد ﺑﻌد ﺳﺟدهء ﺳﮭو را ﺑﺟﺎ آورد.
 .١٢۴آﯾﺎ ﻣﯾﺷود ﺑﮫ ﺟﺎی ﯾﮏ رﮐﻌت ﻧﻣﺎز اﺣﺗﯾﺎط اﯾﺳﺗﺎده دو رﮐﻌت ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺧواﻧد؟درﻣورد دو رﮐﻌت
اﯾﺳﺗﺎده ﭼﮫ طور؟ﻣﯾﺷود ﭼﮭر رﮐﻌت ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺧواﻧد؟
ج:در ﻣواردى ﻛﮫ ﯾك رﻛﻌت ﻧﻣﺎز اﺣﺗﯾﺎط واﺟب اﺳت ﻣﻰ ﺗوان ﺑﮫ ﺟﺎى آن دو رﻛﻌت ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺧواﻧد .وﻟﯽ
در ﻣواردى ﻛﮫ دو رﻛﻌت ﻧﻣﺎز اﺣﺗﯾﺎط واﺟب اﺳت ﻧﻣﻰ ﺗوان ﺑﮫ ﺟﺎى آن ﭼﮭﺎر رﻛﻌت ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺧواﻧد.
**١٢۵اﮔر ﺑراى ﻧﻣﺎزﮔزار در ﺣﺎﻟت اﯾﺳﺗﺎده ﯾﻛﻰ از ﺷﻛﮭﺎى ﺻﺣﯾﺢ ﭘﯾش آﯾد ﺗﮑﻠﯾف ﭼﯾﺳت؟
ج:ﺑﺟز ﺷك ٣و  ۴در ﺑﻘﯾﮫ ﻣوارد ﺑﺎﯾد ﺑدون رﻛوع ﺑﻧﺷﯾﻧد و ﭘس از ﻧﺷﺳﺗن از ھر طرف ﺷك ﯾك ﻋدد ﻛم
ﻣﻰ ﺷود; ﻣﺛﻼً در ﺷك ﺑﯾن ۴و ۵اﯾﺳﺗﺎده ﭘس از ﻧﺷﺳﺗن ﺑﮫ ﺷك ٣و ۴ﺑر ﻣﻰ ﮔردد و ھﻣﺎن وظﯾﻔﮫ را ﺑﺎﯾد
اﻧﺟﺎم دھد.
***.١٢۶اﮔر ﮐﺳﯽ ﺑﻌد از ﺳﻼم ﺷﮏ ﮐﻧد ﮐﮫ در رﮐﻌت دوم ﯾﺎ...ﺳﺟده ﺑﺟﺎ آورده ﯾﺎ ﻧﮫ ﺗﮑﻠﯾف او ﭼﯾﺳت؟
ج:ﺑﮫ ﺷﮏ ﺧود اﻋﺗﻧﺎ ﻧﮑﻧد ﺷﮏ ﺑﻌد ازﺳﻼم اﺛر ﻧدارد.
**١٢٧اﮔر ﮐﺳﯽ در ﺷب ﺷﮏ ﮐﻧد ﮐﮫ آﯾﺎ ﻧﻣﺎز ظﮭر راﺧواﻧده ﯾﺎﻧﮫ وظﯾﻔﮫ اش ﭼﯾﺳت؟
ج:ﺑﮫ ﺷﮏ ﺧود اﻋﺗﻧﺎ ﻧﮑﻧدﺷك ﺑﻌد از وﻗت ﻧﻣﺎز اﺛر ﻧدارد.
 .١٢٨ﮐﺛﯾر اﻟﺷﮏ ﮐﯾﺳت و وظﯾﻔﮫ اش ﭼﯾﺳت؟
ج :ك ﻛﺛﯾراﻟﺷك ﻛﺳﻰ اﺳت ﻛﮫ در ﯾك ﻧﻣﺎز ﺳﮫ ﻣرﺗﺑﮫ ﺷك ﻛﻧد ﯾﺎ در ﺳﮫ ﻧﻣﺎز ﭘﺷت ﺳر ھم ﻣﺛﻼً ﻧﻣﺎز ﺻﺑﺢ
ظﮭر و ﻋﺻر ﺷك ﻛﻧد.وظﯾﻔﮫ دارد ﺑﮫ ﺷﮏ ﺧود اﻋﺗﻧﺎ ﻧﮑﻧد.و ﺑﻧﺎ را ﺑﮫ ﺣﺎﻟت درﺳت ﻣﯾﮕذارد.
ﻣﺛﻼً ﺷك ﻛﻧد ﯾك ﺳﺟده ﺑﺟﺎ آورده ﯾﺎ دو ﺳﺟده  :ﺑﻧﺎ ﻣﻰ ﮔذارد ﺑر اﻧﺟﺎم دو ﺳﺟده .ﯾﺎﻣﺛﻼً ﺷك ﻛﻧد ﯾك رﻛوع

ﺑﮫ ﺟﺎ آورده ﯾﺎ دو ﺗﺎ :ﺑﻧﺎ ﻣﻰ ﮔذارد ﺑر اﻧﺟﺎم ﯾك رﻛوع
.١٢٩ﺷك اﻣﺎم و ﻣﺎءﻣوم در ﻧﻣﺎز ﺟﻣﺎﻋت ﭼﮫ ﺣﮑﻣﯽ دارد؟
ج:ﺑدان اﻋﺗﻧﺎ ﻧﻣﯾﺷود.
.١٣٠ﮐﺳﯽ در ﻧﻣﺎز ﻧﺎﻓﻠﮫ ﯾﺎ ھر ﻧﻣﺎز ﻣﺳﺗﺣﺑﯽ ﺷﮏ ﻣﯾﮑﻧد ﺑﮫ ﺗﻌداد رﮐﻌﺎت ﯾﺎ...ﭼﮫ وظﯾﻔﮫ ای دارد؟
ج:ﺑﮫ ﺷك در ﻧﻣﺎز ﻣﺳﺗﺣﺑﻰ اﺛری ﺑﺎر ﻧﯾﺳت.وﻟﯽ اﮔر در ﻧﺎﻓﻠﮫ ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﺟزﯾﯽ ﺷﮏ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﺣل آن
ﻧﮕذﺷﺗﮫ ﺑﺎﯾد آن ﺟزئ را اﻧﺟﺎم دھد.
*.١٣١اﮔر ﮐﺳﯽ ﺷﮏ ﮐﻧد اﺻﻼ ﻧﻣﺎز ظﮭر ﺧواﻧده ﯾﺎ ﻧﮫ ﭼﮫ وظﯾﻔﮫ ای دارد؟
ج:ﺷﮏ در اﺻل اﻧﺟﺎم ﻧﻣﺎز اﺳت اﮔر ﻗﺑل از ﮔذﺷﺗن وﻗت اﺳت ﺑﺧواﻧد و اﮔر وﻗت ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﺷﮑش اﻋﺗﻧﺎ
ﻧﻣﯾﮑﻧد.
***.١٣٢ﮐﺳﯽ ﺷﮑﻣﯾﮑﻧد آﯾﺎ ﻧﻣﺎز ﺻﺑﺣﯽ ﮐﮫ ﺧواﻧده درﺳت ﺑوده ﯾﺎﻧﮫ ﭼﮫ وظﯾﻔﮫ ای دارد؟
ج:ﺑﮫ ﺷك در ﺻﺣّت ﻧﻣﺎز اﻋﺗﻧﺎ ﻧﻣﻰ ﺷود.
.١٣٣ﺗﻔﺎوت ﺷﮏ و ﮔﻣﺎن ﭼﯾﺳت؟ ﮔﻣﺎن ﻧﻣﺎز ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮫ؟
ج:ﮔﻣﺎن ﺑﮫ %۵٠ﺗﺎ  %٩٩ﮔﻔﺗﮫ ﻣﺷود و ھم ﻣﻌﻧﯽ ظن اﺳت .ﮔﻣﺎن در اﺻل ﻧﻣﺎز ﺣﮑم ﺷﮏ رادارد
در رﻛﻌﺎت ﻧﻣﺎز :ﺣﻛم ﯾﻘﯾن را دارد.در اﺟزاء و اﻓﻌﺎل ﻧﻣﺎز :در ﻣواردى ﻛﮫ ﺑﺎ وظﯾﻔﮫء ﺷك ﻣﺧﺎﻟف اﺳت
ﺑﻧﺎﺑر اﺣﺗﯾﺎط واﺟب ﺑﺎﯾد اﺣﺗﯾﺎط ﻛﻧد; ﻣﺛﻼً اﮔر در ﺣﺎل ﻗﯾﺎم ﻗﺑل از رﻓﺗن ﺑﮫ ﺳﺟده ﮔﻣﺎن ﺑﮫ اﻧﺟﺎم رﻛوع دارد
وﻟﻰ ﯾﻘﯾن ﻧداردرﻛوع راﺑﺟﺎ ﻣﻰ آورد و ﻧﻣﺎز را ھم اﻋﺎده ﻣﻰ ﻛﻧد.

ﺑﺧش ﭼﮭﺎردھم :ﻧﻣﺎز اﺣﺗﯾﺎط
*** .١٣۴ﻧﻣﺎز اﺣﺗﯾﺎط ﭼﯾﺳت؟ﭼﮫ اوﻗﺎﺗﯽ ﺧواﻧده ﻣﯾﺷود؟ ﻧﺣوه ادای آن را ﺑﮕووﯾﯾد.
ج:ﺑراى رﻓﻊ ﻛﻣﺑود اﺣﺗﻣﺎﻟﻰ ﻧﻣﺎز اﺳت ﺑﻧﺎﺑراﯾن در ﺷك ﺑﯾن ٣و  ۴ﻛﮫ اﺣﺗﻣﺎل ﻛﻣﺑود ﯾك رﻛﻌت اﺳت ،
ﯾك رﻛﻌت ﻧﻣﺎز اﺣﺗﯾﺎط ﻻزم اﺳت وﻟﻰ در ﺷك ﺑﯾن ٢و  ۴دو رﻛﻌت ﻧﻣﺎز اﺣﺗﯾﺎط ﻻزم اﺳت  .از ﺳﻼم ﻧﻣﺎز
ﺑدون آن ﻛﮫ ﺻورت ﻧﻣﺎز را ﺑﮭم ﺑزﻧد ﯾﺎ ﻣﺑطﻠﻰ از ﻣﺑطﻼت ﻧﻣﺎز را اﻧﺟﺎم دھد ﺑرﺧﯾزد و ﺑدون اذان و
اﻗﺎﻣﮫ ﺗﻛﺑﯾر ﺑﮕوﯾد و ﻧﻣﺎز اﺣﺗﯾﺎط را ﺑﺧواﻧد.
ﻓرق ﻧﻣﺎز اﺣﺗﯾﺎط ﺑﺎ ﻧﻣﺎزھﺎى دﯾﮕر -- :ﻧﯾّت آن را ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ زﺑﺎن آورد - .ﺳوره و ﻗﻧوت ﻧدارد )ھر ﭼﻧد دو
رﻛﻌﺗﻰ ﺑﺎﺷد( - .ﺣﻣد را ﺑﺎﯾد آھﺳﺗﮫ ﺑﺧواﻧد )ﺑﻧﺎﺑر اﺣﺗﯾﺎط واﺟب (.
اﮔر ﯾك رﻛﻌت ﻧﻣﺎز اﺣﺗﯾﺎط واﺟب ﺑﺎﺷد ﭘس از ﺳﺟده ھﺎ ﺗﺷﮭد ﻣﻰ ﺧواﻧد و ﺳﻼم ﻣﻰ دھد و اﮔر دو رﻛﻌت

واﺟب ﺷده ﺑﺎﺷد ﻧﺑﺎﯾد در رﻛﻌت اول ﺗﺷﮭد و ﺳﻼم ﺑﺧواﻧد ﺑﻠﻛﮫ ﺑﺎﯾد ﯾك رﻛﻌت دﯾﮕر ھم )ﺑدون
ﺗﻛﺑﯾرةاﻻﺣرام ( ﺑﺧواﻧد و در ﭘﺎﯾﺎن رﻛﻌت دوم ﺗﺷﮭد ﺧواﻧده ﺳﻼم ﻣﻰ دھد.اﮔر ﭘس از ﺳﻼم ﻧﻣﺎز ﻧﻣﺎز
اﺣﺗﯾﺎط را ﻋﻣداً ﯾﺎ ﺳﮭواً ﻧﺧواﻧد ﺑﻧﺎﺑر اﺣﺗﯾﺎط واﺟب ﺑﺎﯾد ﻧﻣﺎز اﺣﺗﯾﺎط را ﺑﺧواﻧد و ﻧﻣﺎز را ھم اﻋﺎده ﻛﻧد.
ﺑﺧش ﭘﺎﻧزدھم:ﺳﺟده ﺳﮭو
***١٣۵ﺳﺟده ﺳﮭو ﭼﯾﺳت؟ﭼﮫ اوﻗﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾﯾد ﺑﮫ ﺟﺎ آورده ﺷود؟ﻧﺣوه ادای آن را ﺑﯾﺎن ﺑﻔرﻣﺎﯾﯾد.
ج - .:در ﻣواردى ﻛﮫ ﺳﺟده ﺳﮭو واﺟب ﻣﻰ ﺷود ﺑﺎﯾد ﺑﻌد از ﺳﻼم ﻧﻣﺎز ﺑﮫ ﺳﺟده رود و ﺑﮕوﯾد :ﺑﺳم ﷲ و
ﺑﺎ اﻟﻠّﮭم ﺻ ّل ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻣّد و آل ﻣﺣﻣّد و ﺑﻌد ﺑﻧﺷﯾﻧد و دوﺑﺎره ﺑﮫ ﺳﺟده رود و ھﻣﺎن ذﮐرراﺑﮕوﯾد ﺳﭘس
ﺑﻧﺷﯾﻧد و ﺗﺷﮭد و ﺳﻼم را ﺑﺟﺎ آورد.
ﻣوارد وﺟوب:
 -١در ﺑﯾن ﻧﻣﺎز ﺳﮭواً ﺣرف ﺑزﻧد.
 -٢ﯾك ﺳﺟده را ﻓراﻣوش ﻛﻧد و ﭘس از وارد ﺷدن ﺑﮫ رﻛوع رﻛﻌت ﺑﻌد ﯾﺎدش ﺑﯾﺎﯾد.
 -٣در ﻧﻣﺎز ﭼﮭﺎر رﻛﻌﺗﻰ ﺷك ﺑﯾن ۴و ۵در ﺣﺎﻟت ﻧﺷﺳﺗﮫ ﯾﺎ ۵و ۶در ﺣﺎﻟت اﯾﺳﺗﺎده ﭘﯾش آﯾد.
اﺣﺗﯾﺎط واﺟب :
 -١ﺳﻼم ﺑﻰ ﺟﺎ; ﻣﺛﻼً در رﻛﻌت ﺳوم ﻧﻣﺎز ﭼﮭﺎر رﻛﻌﺗﻰ ﺳﮭواً ﺳﻼم ﺑدھد.
 -٢ﺗﺷﮭد را ﻓراﻣوش ﻛﻧد.
اﺣﺗﯾﺎط ﻣﺳﺗﺣب :
-١ﻣﻘدارى از ﺳﻼم واﺟب ﻧﻣﺎز ﺑﻰ ﺟﺎ ﮔﻔﺗﮫ ﺷود
-٢اﮔر ﭼﯾزى را ﻛﮫ ﻏﻠط ﺧواﻧده دوﺑﺎره ﺻﺣﯾﺢ ﺑﺧواﻧد ﺳﺟدهء ﺳﮭو واﺟب ﻧﯾﺳت.
 ۵اﮔر در ﻧﻣﺎز ﺳﮭواً ﻣدﺗﻰ ﺣرف ﺑزﻧد و ﺗﻣﺎم آن ﯾك ﻣرﺗﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﺷود دو ﺳﺟدهء ﺳﮭو ﻛﺎﻓﻰ اﺳت

ﺑﺧش ﺷﺎﻧزدھم:ﻧﻣﺎز ﺟﻣﻌﮫ
***.١٣۶آﯾﺎ ﺷرﮐت درﻧﻣﺎز ﺟﻣﻌﮫ واﺟب اﺳت؟؟
ج :ﻧﻣﺎز ﺟﻣﻌﮫ در زﻣﺎن ﺣﺿور اﻣﺎم واﺟب اﺳت در روز ﺟﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی ﻧﻣﺎز ظﮭر دو رﮐﻌت ﻧﻣﺎز ﺟﻣﻌﮫ
ﺑﺧواﻧد اﻣﺎ دراﯾن زﻣﺎن ﻣﺎ ﻣﺧﯾرﯾم ﺑﮫ ﺟﺎی ﻧﻣﺎز ظﮭر دو رﮐﻌت ﻧﻣﺎز ﺟﻣﻌﮫ ﺑﺧواﻧﯾم وﻟﯽ اﺣﺗﯾﺎط ﻣﺳﺗﺣب
اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﻌد از ﺧواﻧدن ﻧﻣﺎز ﺟﻣﻌﮫ ﻧﻣﺎز ظﮭر را ھم ﺑﺧواﻧﯾم.

***.١٣٧ﭼرا درﻧﻣﺎز ﺟﻣﻌﮫ ﺷرﮐت ﻣﯾﮑﻧﯾم؟
ﺣدﯾﺛﯽ از اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد:ھﻣﺎﻧﺎ ﺳﺑﻘت ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺳوی ﺑﮭﺷت ﺑﮫ ﻗدر ﺳﺑﻘت ﺷﻣﺎ ﺑرای ﻧﻣﺎز ﺟﻣﻌﮫ
اﺳت.ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻓرﻣودﻧد:ھرﮐس ﺳﮫ ﺟﻣﻌﮫ ﭘﺷت ﺳرھم ﻧﻣﺎز ﺟﻣﻌﮫ را از روی ﺳﮭل اﻧﮕﮕﺎری ﺗرک ﮐﻧد
ﺧداوﻧد ﻣﮭر ﺑردﻟش ﻣﯾزﻧد.
آﯾﮫ ﮐرﯾﻣﮫ ﺳوره ﺟﻣﻌﮫ ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد:ﯾﺎ اﯾﮭﺎ اﻟذﯾن آﻣﻧوا اذا ﻧودی ﻟﻠﺻﻼه ﻣن ﯾوم اﻟﺟﻣﻌﮫ ﻓﺎﺳﻌوا اﻟﯽ ذﮐر ﷲ و
ذروا اﻟﺑﯾﻊ ذﻟﮏ ﺧﯾر ﻟﮑم ان ﮐﻧﺗم ﺗﻌﻠﻣون آآﯾﮫ ٩
ای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾﻣﺎن آورده اﯾد زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻓراﺧواﻧده ﺷد ﺑﮫ ﻧﻣﺎز در روز ﺟﻣﻌﮫ ﺗﺟﺎرت را رھﺎ ﮐﻧﯾد و ﺑﮫ
ذﮐرﺧدا ﻣﺷﻐول ﺷوﯾد اﯾن ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺑﮭﺗر اﺳت اﮔر ﺑداﻧﯾد.
***.١٣٨ﻧﻣﺎز ﺟﻣﻌﮫ را ﭼﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣﯾﺧواﻧﯾم؟
ج:ﻧﻣﺎز ﺟﻣﻌﮫ ﻣﺛل ﻧﻣﺎز ﺻﺑﺢ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ دو رﮐﻌت .ﻓﻘط اﻣﺎم ﺟﻣﺎﻋت دو ﺧطﺑﮫ را اﯾﺳﺗﺎده وﻗﺑل از ﺷروع
ﻧﻣﺎز ﻣﯾﺧواﻧد.ﺧطﺑﮫ اول ﺣﻣد اﻟﮭﯽ ﺻﻠوات ﺑر ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺳﻔﺎرش ﺑﮫ ﺗﻘوا و ﺧواﻧدن ﺳوره ﮐوﺗﺎه .ﺧطﺑﮫ
دوم:ﺗﻣﺎم ﻣوارد ﺧطﺑﮫ اول ﺑﮫ اﺿﺎﻓﮫ درود ﺑر اﺋﻣﮫء ﻣﺳﻠﻣﯾن )ع ( وطﻠب ﺑﺧﺷش ﺑرای ﺑراى ﻣردان و
زﻧﺎن ﻣؤﻣن.و ﺳزاوار اﺳت اﯾن ﻣطﺎﻟب را ﻧﯾز ﺑﮕوﯾد ١.آﻧﭼﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن در زﻧدﮔﻰ دﻧﯾﺎ و آﺧرت ﺑﮫ آن ﻧﯾﺎز
دارﻧد ٢.ﻣردم را از آﻧﭼﮫ در ﺟﮭﺎن ﻣﻰ ﮔذرد و ﺑﮫ ﺳود و زﯾﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن اﺳت آﮔﺎه ﻛﻧد ٣.از ﻣﺳﺎﺋل ﺳﯾﺎﺳﻰ
و اﻗﺗﺻﺎدى ﻛﮫ در اﺳﺗﻘﻼل و آزادى آﻧﺎن دﺧﺎﻟت دارد و ﭼﮕوﻧﮕﻰ رﻓﺗﺎر آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﯾر ﻣﻠت ھﺎﺳﺧن ﺑﮕوﯾد۴.
ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن را از دﺧﺎﻟت دوﻟت ھﺎى ﺳﺗﻣﮕر و اﺳﺗﻌﻣﺎرﮔر در اﻣور ﺳﯾﺎﺳﻰ و اﻗﺗﺻﺎدى ﻛﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺑﮭره
ﻛﺷﻰ از آﻧﺎن ﻣﻰ ﺷود آﮔﺎه ﻛﻧد.۵ .اﻣﺎم ﺑﺎﯾد اﯾﺳﺗﺎده ﺧطﺑﮫ ﺑﺧواﻧد .ﺑﻧﺎﺑر اﺣﺗﯾﺎط واﺟب ﺑﺎ ﺻداى ﺑﻠﻧد ﺧطﺑﮫ
ﺑﺧواﻧد; ﺑﮫ طورى ﻛﮫ ھﻣﮫ ﻣﺳﺗﻣﻌﯾن ﺑﺷﻧوﻧد و ﻣﻰ ﺗواﻧد از ﺑﻠﻧدﮔو اﺳﺗﻔﺎده ﻛﻧد .ﺑﺎﯾد ﺑﯾن دو ﺧطﺑﮫ ﻛﻣﻰ
ﺑﻧﺷﯾﻧد .ﻋﻣﺎﻣﮫ ﺑر ﺳر ﺑﮕذارد .ﻧظﯾف ﺗرﯾن ﻟﺑﺎﺳﮭﺎ را ﺑﭘوﺷد و ﺧود را ﻣﻌطر ﻛﻧد .در آﻏﺎز ﺧطﺑﮫ ﺑﮫ
ﻣﺳﺗﻣﻌﯾن ﺳﻼم ﻛﻧد .رو ﺑﮫ ﻣردم ﺑﺎﺷد .ﺑر ﭼوب ﯾﺎ ﻋﺻﺎ ﯾﺎ ﺷﻣﺷﯾرى ﺗﻛﯾﮫ ﻛﻧد)ﺑﻌد ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧﻣﺎز ﺟﻣﻌﮫ ﯾﻌﻧﯽ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺳﻠﻣﯾن ﺣﺗﯽ در ﻧﻣﺎز ھم آﻣﺎده دﻓﺎع از ارزﺷﮭﺎی اﻟﮭﯽ اﺳت( .ھﻧﮕﺎم اﯾراد ﺧطﺑﮫ ﻧﯾز ﺑﺎ طﮭﺎرت
ﺑﺎﺷدﻣﺳﺗﺣب اﺳت ﻗراﺋت آن ﺑﻠﻧد ﺧواﻧده ﺑﺷود ودر رﮐﻌت اول ﺳوره ﺟﻣﻌﮫ ودر رﮐﻌت دوم ﺳوره
ﻣﻧﺎﻓﻘون ﺧواﻧده ﺷود.ﻧﻣﺎزﺟﻣﻌﮫ دارای ٢ﻗﻧوت اﺳت.ﯾﮑﯽ ﻗﺑل از رﮐوع رﮐﻌت اول و دﯾﮕری ﺑﻌد از رﮐوع
رﮐﻌت دوم.
.١٣٩ﻧﻣﺎز ﺟﻣﻌﮫ ﺑﺎ ﭼﻧد ﻧﻔر ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾﺷود؟
ج :ﺣداﻗل  ۵ﻣرد وﺣﺿور زﻧﺎن و ﻣﺳﺎﻓران در ﻧﺻﺎب داﺧل ﻧﻣﯾﺷود.
***.١۴٠اﮔر ﮐﺳﯽ ﺑﮫ ﺧطﺑﮫ ھﺎی ﻧﻣﺎز ﺟﻣﻌﮫ ﻧرﺳد ﯾﺎ ﺗوﺟﮫ ﻧﮑﻧد ﺑﺎﯾد ﭼﮫ ﮐﻧد؟
ج:اﮔر در ﻧﻣﺎز ﺟﻣﻌﮫ اﻗﺗدا ﮐﻧد ﻻزم ﻧﯾﺳت ﻧﻣﺎز ظﮭر ﺑﺧواﻧد
.١۴١اﮔر ﻣﺎﻣوم اﺷﺗﺑﺎھﺎ ﺑﻌد از ﻗﻧوت دوم ﺑﮫ رﮐوع رﻓت ﻧﻣﺎز او ﭼﮫ وﺿﻌﯾﺗﯽ دارد؟

ج:ﺑﮫ واﺳطﮫ زﯾﺎد ﮐردن رﮐن ﻧﻣﺎز ﺟﻣﻌﮫ او ﺑﺎطل اﺳت.
***.١۴٢اﮔر ﻣﺎﻣوم ﻓﻘط ﯾﮏ رﮐﻌت از ﻧﻣﺎز ﺟﻣﻌﮫ را درک ﮐرد وظﯾﻔﮫ اش ﭼﯾﺳت؟
ج :ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎز را ﺧودش ﺑﺧواﻧد و ﻣﺳﺗﺣﺑﺎ ﻧﻣﺎز ظﮭر را ھم ﺑﺧواﻧد.
.١۴٣آﯾﺎ ﻣﺳﺎﻓر ﻣﯾﺗواﻧد درﻧﻣﺎزﺟﻣﻌﮫ ﺷرﮐت ﮐﻧد؟
ج:ﺑﻠﮫ و ﻻزم ﻧﯾﺳت ﻧﻣﺎز ظﮭر ﺑﺧواﻧد.

ﺑﺧش ھﻔدھم:ﻧﻣﺎز آﯾﺎت
***.١۴۴ﻧﻣﺎز آﯾﺎت ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ واﺟب ﻣﯾﺷود؟
ج :در ﺻورت وﻗوع١.زﻟزﻟﮫ ٢ﺧﺳوف )ﻣﺎه ﮔرﻓﺗﮕﻰ (.٣ﻛﺳوف )ﺧورﺷﯾد ﮔرﻓﺗﮕﻰ ( ھر ﭼﻧد ﻛﺳﻰ ھم
از آن ﻧﺗرﺳد ۴رﻋد و ﺑرق و ﺑﺎدھﺎى زرد و ﺳرخ و ﺳﯾﺎه و ﻣﺎﻧﻧد آن اﮔر ﺑﯾﺷﺗر ﻣردم ﺑﺗرﺳﻧد .ﺑرای ﻣردم
ھﻣﺎن ﺷﮭر واﺟب ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﻧﻣﺎز آﯾﺎت ﺑﺧواﻧﻧد.وﺑﮫ ﺗﻌداد وﻗوع ھرﯾﮏ ازﯾن وﻗﺎﯾﻊ ﻧﻣﺎز واﺟب ﻣﯾﺷود.
***.١۴۵ﻧﻣﺎز آﯾﺎت را ﭼﮫ ﮔوﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﺧواﻧد؟
ﻧﻣﺎز آﯾﺎت دو رﻛﻌت اﺳت و در ھر رﻛﻌت ﭘﻧﺞ رﻛوع دارد.
در ﻧﻣﺎز آﯾﺎت ﻗﺑل ازھر رﻛوع ﺳورهء ﺣﻣد و ﺳورهء دﯾﮕرى از ﻗرآن ﺧواﻧده ﻣﻰ ﺷود
ﻛﮫ در اﯾن ﺻورت در دو رﻛﻌت ده ﺣﻣد و ده ﺳوره ﺧواﻧده ﻣﻰ ﺷود
وﻟﻰ ﻣﻰ ﺗوان ﯾك ﺳوره را ﭘﻧﺞ ﻗﺳﻣت ﻛرده و ﻗﺑل از ھر رﻛوع ﯾك ﻗﺳﻣت از آن را ﺧواﻧد
ﻛﮫ در اﯾن ﺻورت در دو رﻛﻌت دو ﺣﻣد و دو ﺳوره ﺧواﻧده ﻣﻰ ﺷود.
رﻛﻌت اوّ ل :ﺣﻣد و >>ﺑﺳم ﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم ــ رﻛوع .
ﻗل ھو ﷲ اﺣد ــ رﻛوع .
ﷲ اﻟﺻﻣد ــ رﻛوع .
ﻟم ﯾﻠد و ﻟم ﯾوﻟد ــ رﻛوع .
و ﻟم ﯾﻛن ﻟﮫ ﻛﻔواً اﺣد ــ رﻛوع .
و ﺳﭘس ﺳﺟده ھﺎ را ﺑﮫ ﺟﺎ آورده
ﺑراى رﻛﻌت دوّ م ﺑر ﻣﻰ ﺧﯾزد.

رﻛﻌت دوّ م را ﻧﯾز ﻣﺎﻧﻧد رﻛﻌت اوّ ل ﺑﮫ ﺟﺎ ﻣﻰ آورد و ﺳﭘس ﺑﺎ ﺗﺷﮭد و ﺳﻼم ﻧﻣﺎز را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻰ ﺑرد.
ﻣﺳﺗﺣب اﺳت ﭘﯾش از رﻛوع دوّ م و ﭼﮭﺎرم و ﺷﺷم و ھﺷﺗم و دھم ﻗﻧوت ﺑﺧواﻧد و اﮔر ﺗﻧﮭﺎ ﯾك ﻗﻧوت ﭘﯾش
از رﻛوع دھم ﺑﺧواﻧد ﻛﺎﻓﻰ اﺳت

ﺑﺧش ھﺟدھم :ﻧﻣﺎز ﻋﯾدﯾن
.١۴۶آﯾﺎ ﻧﻣﺎز ﻋﯾدﯾن)ﻓطر و ﻗرﺑﺎن( واﺟب اﺳت؟
ج:ﺧﯾر ﻣﺳﺗﺣب اﺳت ﻣﮕر در زﻣﺎن ﺣﺿور اﻣﺎم ﮐﮫ واﺟب اﺳت.
.١۴٧ﻧﻣﺎز ﻋﯾدﯾن را ﭼﮫ وﻗﺗﯽ ﺑﺎﯾد ﺧواﻧد؟
ج:از طﻠوع آﻓﺗﺎب روز ﻋﯾد ﺗﺎ ظﮭر
***.١۴٨ﻧﻣﺎز ﻋﯾدﯾن را ﭼﮫ ﮔوﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﺧواﻧد؟
ج :ﻧﻣﺎز ﻋﯾد ﻓطر و ﻗرﺑﺎن دو رﻛﻌت اﺳت ﺑﺎ ُﻧﮫ ﻗﻧوت و اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺧواﻧده ﻣﻰ ﺷود:
در رﻛﻌت اوّ ل ﻧﻣﺎز ﭘس از ﺣﻣد و ﺳوره ﺑﺎﯾد ﭘﻧﺞ ﺗﻛﺑﯾر ﮔﻔﺗﮫ ﺷود و ﺑﻌد از ھر ﺗﻛﺑﯾر ﯾك ﻗﻧوت و ﺑﻌد از
ﻗﻧوت ﭘﻧﺟم ﺗﻛﺑﯾر دﯾﮕرى و ﺳﭘس رﻛوع و دو ﺳﺟده .
در رﻛﻌت دوّ م ﭘس از ﺣﻣد و ﺳوره ﭼﮭﺎر ﺗﻛﺑﯾر ﮔﻔﺗﮫ ﻣﻰ ﺷود و ﺑﻌد از ھر ﺗﻛﺑﯾر ﯾك ﻗﻧوت و ﺑﻌد از
ﻗﻧوت ﭼﮭﺎرم ﺗﻛﺑﯾر دﯾﮕرى و ﺳﭘس رﻛوع و دو ﺳﺟده و ﺗﺷﮭد و ﺳﻼم --.در ﻗﻧوت ھﺎى ﻧﻣﺎز ﻋﯾد ھر دﻋﺎ
و ذﻛرى ﺑﺧواﻧﻧد ﻛﺎﻓﻰ اﺳت وﻟﻰ ﺑﮭﺗر اﺳت دﻋﺎی اﻟﻠﮭم اھل اﻟﮑﺑرﯾﺎء واﻟﻌظﻣﮫ واھل اﻟﺟود...راﺑﺧواﻧد.

ﺑﺧش ﻧوزدھم:ﻧﻣﺎز ﻣﺳﺎﻓر
***.١۴٩ﻧﻣﺎز ﻣﺳﺎﻓر ﺑﮫ ﭼﻧد ﺷرط ﺷﮑﺳﺗﮫ ﻣﯾﺷود؟
ج٨:ﺷرط
:١ﺑﺧواھد ﻣﺳﺎﻓت ﺷرﻋﯽ را ﺑﭘﯾﻣﺎﯾد) ﻣﺳﯾررﻓت ﯾﺎﻣﺟﻣوع رﻓت و ﺑرﮔﺷت().ﻣﺳﺎﻓت ﺷرﻋﯽ  ٨ﻓرﺳﺦ اﺳت
و ھر ﻓرﺳﺦ  ۵.۵ﮐﯾﻠوﻣﺗر=۴۵ﮐﯾﻠوﻣﺗر"ﻧظر ﺣﺿرت اﻣﺎم"(
.٢از اول ﻗﺻد ﭘﯾﻣودن ﻣﺳﺎﻓت ﺷرﻋﯽ را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد).اﮔر از اول ﻗﺻد رﻓﺗن ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻣﺗر از  ٨ﻓرﺳﺦ
را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﺑﻌد از رﺳﯾدن ﺑﮫ اﻧﺟﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرد ﭼﻧد ﻓرﺳﺦ دﯾﮕر ﺑرود ﮐﮫ ﻣﺟﻣوع  ٨ﻓرﺳﺦ ﺑﺎﺷد ﺑﺎﯾد
ﻧﻣﺎز را ﺗﻣﺎم ﺑﺧواﻧد.
.٣درﺑﯾن راه از ﻗﺻدش ﺑرﻧﮕردد .
.۴ﺳﻔرش ﺑﮫ ھﯾﭻ ﮐدام از ﻗطﻊ ﮐﻧﻧده ھﺎی ﺳﻔر ﻗطﻊ ﻧﺷود ﻣﺛﻼ ﭘﯾش از ٨ﻓرﺳﺦ از وطﻧش رد ﻧﺷود ﯾﺎ ده
روز در ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻣﺎﻧد).وطن ﯾﺎ اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺳت ﯾﺎ ﺗﺑﻌﯽ.و اﺳﺗﻘﻼﻟﯽ ﯾﺎ اﺻﻠﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ:ﺷﺧص درآﻧﺟﺎ ﻣﺗوﻟد ﺷده

رﺷد ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺳﮑوﻧت دارد.ﯾﺎ اﺗﺧﺎذی ﯾﻌﻧﯽ ﻓرد ﺧودش ﺑﮫ ﻋﻧوان وطن اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯾﮑﻧد ﯾﺎ ﻣدت زﯾﺎدی را در
آﻧﺟﺎﺑدون ﻧﯾت ﻣﺎﻧدن ھﻣﯾﺷﮕﯽ ﺳﭘری ﻣﯾﮑﻧد.ﯾﺎوطن ﺷرﻋﯽ اﺳت:ﭘس از اﻋراض از دو وطن ﻗﺑﻠﯽ ﻣﺣﻠﯽ
ﮐﮫ وطن ﺑوده ﻣطﻠﻘﺎ از وطن ﺑودن ﺧﺎرج ﻣﯾﺷود .ﻣﺳﺗﺣب اﺳت در اﻗﺎﻣت زﯾر ده روز ﺟﻣﻊ ﺑﺧواﻧد ﯾﻌﻧﯽ
ھم ﺷﮑﺳﺗﮫ ھم ﮐﺎﻣل و وطن ﺗﺑﻌﯽ ﮐﮑﮫ ﺑﻌﺿﯽ وطﻧﺷﺎن ﺑﮫ ﺗﺑﻊ اﻓراد دﯾﮕرﺳت ﮐﮫ ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻧوع وطن ﻓرق
دارد ﻣﺛﻼ در وطن اﺻﻠﯽ ھﯾﭻ ﮐس ﺗﺎﺑﻊ دﯾﮕری ﻧﯾﺳت و زن و ﺷوھرھم ﺗﺎﺑﻊ ھم ﻧﯾﺳﺗﻧد ﻣﮕر در وطن
اﺗﺧﺎذی ﮐﮫ زن ﺗﺎﺑﻊ ﺷوھر و ﻓرزﻧدان ﺗﺎﺑﻊ ﭘدرﻣﺎدر ﻣﯾﺷوﻧد ﺑﮫ ﺷرط ﻋدم اﺳﺗﻘﻼل.
.۵ازﺣد ﺗرﺧص ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد) .ﯾﻌﻧﻰ ﺣداﻗل ﺑﮫ ﻣﻘدارى دور ﺷود ﻛﮫ دﯾوارھﺎى آﻧﺟﺎ را ﻧﺑﯾﻧد و اذان آﻧﺟﺎ را
ھم ﻧﺷﻧود و ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻛﻣﺗر از اﯾن ﻣﻘدار دور ﺷود ﺑﺎﯾد ﺗﻣﺎم ﺑﺧواﻧد(.
.۶ﺳﻔرش ﺳﻔر ﺣرام ﻧﺑﺎﺷد)ﻧﮫ ﺧود ﺳﻔر:ﺳﻔر ﻓرزﻧد ﺑﺎﻧﮭﯽ ﭘدر وﻧﮫ ھدف ﺳﻔر:ﺳﻔر ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ظﺎﻟم(
.٧از اﻓراد ﺧﺎﻧﮫ ﺑدوش ﻧﺑﺎﺷد)ﺟﮭﺎﻧﮕرد و ﻣﻠوان ﮐﺷﺗﯽ ﮐﮫ درآن زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧد ﻧﯾز ﺑﺎﯾد ﮐﺎﻣل ﺑﺧواﻧﻧد(
.٨ﺷﻐﻠش ﻣﺳﺎﻓرت ﻧﺑﺎﺷد)راﻧﻧده،ﻧﺎﺧدای ﮐﺷﺗﯽ(
 .١۵٠ﺷﺧﺻﻰ ﺳﺎﮐن ﮐرج ﭼﻧد ﺳﺎل اﺳت ﻛﮫ ھر روز ﺻﺑﺢ از وطن ﺧود ﺑرای ﺗﺣﺻﯾل ﺑﮫ ﺗﮭران ﻣﻰ
رود و ﻏروب ﺑر ﻣﻰ ﮔردد و ﮔﺎھﻰ ﺷﺧﺻﺎ ً راﻧﻧدﮔﻰ ﻣﻰ ﻛﻧد آﯾﺎ اﯾن ﺷﺧص ﻣﺳﺎﻓر اﺳت ﯾﺎ داﺋم اﻟﺳﻔر؟
ج ـ در داﻧﺷﮕﺎه و ﺑﯾن راه ﺣﻛم ﻣﺳﺎﻓر دارد.
.١۵١اﮔرﻣﺳﺎﻓرى ﻧﻣﺎزش را ﺗﻣﺎم ﺑﺧواﻧد ﺗﮑﻠﯾﻔش ﭼﯾﺳت؟
ج:
اﮔر :ﻧﻣﻰ داﻧﺳت ﻛﮫ ﻣﺳﺎﻓر ﺑﺎﯾد ﻧﻣﺎز را ﺷﻛﺳﺗﮫ ﺑﺧواﻧد :ﻧﻣﺎزى ﻛﮫ ﺧواﻧده ﺻﺣﯾﺢ اﺳت .
ب  :ﺣﻛم ﺳﻔر را ﻣﻰ داﻧﺳت وﻟﻰ ﺑﻌﺿﻰ از ﺟزﺋﯾّﺎت را ﻧﻣﻰ داﻧﺳت ﯾﺎ ﻧﻣﻰ داﻧﺳت ﻛﮫ ﻣﺳﺎﻓر اﺳت :
ﻧﻣﺎزى را ﻛﮫ ﺧواﻧده ﺑﺎﯾد دوﺑﺎره ﺑﺧواﻧد.
.١۵٢.اﮔر ﻏﯾر ﻣﺳﺎﻓر ﻧﻣﺎزش را ﺷﮑﺳﺗﮫ ﺑﺧواﻧد ﭼﮫ وﺿﻌﯽ دارد؟
ج:ﻧﻣﺎزش ﺑﺎطل اﺳت
.١۵٣ﻣﮑﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺎﻓر ﻣﺧﯾر اﺳت ﺗﻣﺎم ﺑﺧواﻧد ﯾﺎ ﺷﮑﺳﺗﮫ را ﻧﺎم ﺑﺑرﯾد؟
ج:ﻣﺳﺟد اﻟﺣرام ،ﻣﺳﺟد اﻟﻧﺑﯽ ،ﻣﺳﺟد ﮐوﻓﮫ ،ﺣﺎﺋر ﺣرم ﺣﺳﯾﻧﯽ.

ﺑﺧش ﺑﯾﺳﺗم:ﻧﻣﺎز ﺟﻣﺎﻋت
.١۵۴ﺑرﮔزاری ﭼﮫ ﻧﻣﺎزی ﺑﮫ ﺟﻣﺎﻋت ﺻﺣﯾﺢ اﺳت؟

ﻧﻣﺎزھﺎ و ﺣﺎﻟﺗﮭﺎى ﻣﺧﺗﻠﻔﻰ ﻛﮫ ﺟﻣﺎﻋت ﺻﺣﯾﺢ اﺳت :
ﺷﻣﺎره

ﻧﻣﺎز اﻣﺎم
ﺟﻣﺎﻋت

ﻧﻣﺎز
ﻣﺎﻣوم

ﺗوﺿﯾﺢ

1

اداى ﯾوﻣﯾّﮫ

اداى
ﯾوﻣﯾّﮫ

ھر ﻛدام از ﻧﻣﺎزھﺎى ﯾوﻣﯾّﮫ را ﻣﻰ
ﺗوان ﺑﮫ دﯾﮕرى اﻗﺗدا ﻛرد; ﻣﺛﻼً ﻧﻣﺎز
ظﮭر را ﺑﮫ ﻋﺻر۴۵).

2

ﻗﺿﺎى
ﯾوﻣﯾّﮫ

ﻗﺿﺎى
ﯾوﻣﯾّﮫ

ھر ﭼﻧد ھﻣﺎھﻧﮓ ﻧﺑﺎﺷد

3

اداى ﯾوﻣﯾّﮫ

ﻗﺿﺎى
ﯾوﻣﯾّﮫ

ھر ﻛدام از ﻗﺿﺎى ﯾوﻣﯾﮫ را ﻣﻰ ﺗوان
ﺑﮫ ﻧﻣﺎز ادا اﻗﺗدا ﻛرد; ﻣﺛﻼً ﻧﻣﺎز
ﻗﺿﺎى ﺻﺑﺢ را ﺑﮫ اداى ظﮭر) ٢).

4

ﻗﺿﺎى
ﯾوﻣﯾﮫ

اداى
ﯾوﻣﯾّﮫ

ھر ﻛدام ﻛﮫ ﺑﺎﺷد

5

آﯾﺎت

آﯾﺎت

ھر ﭼﻧد آﯾﺎت ﻣﺗﺣد ﻧﺑﺎﺷد; ﻣﺛﻼً ﯾﻛﻰ
ﻧﻣﺎز ﺑراى زﻟزﻟﮫ ﻣﻰ ﺧواﻧد دﯾﮕرى
ﺑراى ﺻﺎﻋﻘﮫ ).(3

6

ﻋﯾدﯾن

ﻋﯾدﯾن

ﺑﮫ ﻗﺻد رﺟﺎء در زﻣﺎن ﻏﯾﺑت اﺷﻛﺎل
ﻧدارد) ۴).

7

ﺗﻣﺎم

ﺷﻛﺳﺗﮫ

ﺻﺣﯾﺢ

ﻣﺛﻼً اﻣﺎم ﺟﻣﺎﻋت ﻗﺿﺎى
ظﮭر را ﻣﻰ ﺧواﻧد و
ﻣﺎءﻣوم ﻗﺿﺎى ﺻﺑﺢ
را) ١).

ھر ﭼﻧد ھﻣﺎھﻧﮓ ﻧﺑﺎﺷد .

وﻟﻰ ﻣﻛروه اﺳت ; ﯾﻌﻧﻰ
ﺛواﺑش ﻛﻣﺗر اﺳت ) ۵).

8

ﺷﻛﺳﺗﮫ

ﺗﻣﺎم

ﺻﺣﯾﺢ

9

ﻣﯾّت

ﻣﯾّت

ﺻﺣﯾﺢ اﺳت ) ٧).

وﻟﻰ ﻣﻛروه اﺳت ; ﯾﻌﻧﻰ
ﺛواﺑش ﻛﻣﺗر اﺳت ) ۶).

.١۵۵ﭼﮫ ﻧﻣﺎزھﺎﯾﯽ را ﻧﻣﯾﺗوان ﺑﮫ ﺟﻣﺎﻋت ﺧواﻧد؟
ج -١ :ﻧﻣﺎزھﺎى ﻣﺳﺗﺣﺑﻰ ﺑﮫ ﺟز ﻧﻣﺎز طﻠب ﺑﺎران و ﻧﻣﺎزھﺎى واﺟب ﻛﮫ ﺑﮫ ﺟﮭﺗﻰ ﻣﺳﺗﺣب ﺷده اﺳت ; ﻣﺎﻧﻧد
ﻧﻣﺎز ﻋﯾدﯾن در زﻣﺎن ﻏﯾﺑت ﻛﮫ ﺑﮫ ﻗﺻد رﺟﺎء ﺑﮫ ﺟﻣﺎﻋت ﺻﺣﯾﺢ اﺳت .
 -٢ھﯾﭼﻛدام از ﻧﻣﺎزھﺎى ﯾوﻣﯾّﮫ را ﻧﻣﻰ ﺗوان ﺑﮫ ﻧﻣﺎزھﺎى آﯾﺎت
اﻣوات اﺣﺗﯾﺎط اﻗﺗدا ﻛرد و ﻋﻛس آن ﻧﯾز ﺻﺣﯾﺢ ﻧﯾﺳت).(١
 -٣ﺻﺣﯾﺢ ﺑودن ﻧﻣﺎز طواف ﻧﯾز ﺑﮫ ﺟﻣﺎﻋت ﻣﺣل اﺷﻛﺎل اﺳت (٢).
 -۴اﮔر اﻧﺳﺎن ﻧداﻧد ﻧﻣﺎزى را ﻛﮫ اﻣﺎم ﺟﻣﺎﻋت ﻣﻰ ﺧواﻧد ﻧﻣﺎز واﺟب ﯾوﻣﯾّﮫ اﺳت ﯾﺎ ﻧﻣﺎز ﻣﺳﺗﺣب ﻣﻰ ﺗواﻧد
ﺑﮫ او اﻗﺗدا ﻛﻧد).(٣
.١۵۶آﯾﺎ در ﻏﯾر ﺣﺞ ﺷﯾﻌﯾﺎن ﻣﻰ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ اﻣﺎم ﺟﻣﺎﻋت اھل ﺗﺳ ّﻧن اﻗﺗدا ﻧﻣﺎﯾﻧد ﯾﺎ ﺧﯾر؟
ج ـ ﻣﻰ ﺗواﻧﻧد.
***.١۵٧اﮔردرﻛﻌت اوّ ل ﺑﮫ اﻣﺎم ﺟﻣﺎﻋت ﺑرﺳﯾد ﺗﮑﻠﯾف ﭼﯾﺳت؟
ج:
 -١در ﺑﯾن ﻗراﺋت ــ ﻣﺄﻣوم ﺣﻣد و ﺳوره را ﻧﻣﻰ ﺧواﻧد و ﺑﻘﯾّﮫء اﻋﻣﺎل را ﺑﺎ اﻣﺎم ﺟﻣﺎﻋت ﺑﮫ ﺟﺎ ﻣﻰ آورد.
 -٢در رﻛوع ــ رﻛوع و ﺑﻘﯾﮫ اﻋﻣﺎل را ﺑﺎ اﻣﺎم ﺟﻣﺎﻋت ﺑﮫ ﺟﺎ ﻣﻰ آورد.
***.١۵٨اﮔر دررﻛﻌت دوّ م ﺑﮫ اﻣﺎم ﺟﻣﺎﻋت ﺑﭘوﯾﻧدﯾد ﺑﺎﯾد ﭼﮫ ﮐﻧﯾد؟
 -١در ﺑﯾن ﻗراﺋت ــ ﻣﺄﻣوم ﺣﻣد و ﺳوره را ﻧﻣﻰ ﺧواﻧد و ﺑﺎ اﻣﺎم ﻗﻧوت و رﻛوع و ﺳﺟده را ﺑﮫ ﺟﺎ ﻣﻰ آورد
و آﻧﮕﺎه ﻛﮫ اﻣﺎم ﺟﻣﺎﻋت ﺗﺷﮭد ﻣﻰ ﺧواﻧد ﺑﻧﺎﺑر اﺣﺗﯾﺎط واﺟب ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺻورت ﻧﯾم ﺧﯾز ﺑﻧﺷﯾﻧد و اﮔر ﻧﻣﺎز دو
رﻛﻌﺗﻰ اﺳت ﯾك رﻛﻌت دﯾﮕر ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﻰ ﺑﺧواﻧد و ﻧﻣﺎز را ﺗﻣﺎم ﻛﻧد و اﮔر ﺳﮫ ﯾﺎ ﭼﮭﺎر رﻛﻌﺗﻰ اﺳت در
رﻛﻌت دوّ م ﻛﮫ اﻣﺎم ﺟﻣﺎﻋت در رﻛﻌت ﺳوّ م ﻣﻰ ﺑﺎﺷد ﺣﻣد و ﺳوره ﺑﺧواﻧد )ھر ﭼﻧد اﻣﺎم ﺟﻣﺎﻋت ﺗﺳﺑﯾﺣﺎت
ﺑﺧواﻧد( و آﻧﮕﺎه ﻛﮫ اﻣﺎم ﺟﻣﺎﻋت رﻛﻌت ﺳوّ م را ﺗﻣﺎم ﻛرد و ﺑراى رﻛﻌت ﭼﮭﺎرم ﺑر ﻣﻰ ﺧﯾزد ﻣﺄﻣوم ﺑﺎﯾد
ﭘس از دو ﺳﺟده ﺗﺷﮭد ﺑﺧواﻧد و ﺑرﺧﯾزد و ﻗراﺋت رﻛﻌت ﺳوّ م را ﺑﮫ ﺟﺎ آورد و در رﻛﻌت آﺧر ﻧﻣﺎز ﻛﮫ

اﻣﺎم ﺟﻣﺎﻋت ﺑﺎ ﺗﺷﮭد و ﺳﻼم ﻧﻣﺎز را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻰ ﺑرد ﯾك رﻛﻌت دﯾﮕر ﻣﻰ ﺧواﻧد
 -٢در رﻛوع ــ رﻛوع را ﺑﺎ اﻣﺎم ﺟﻣﺎﻋت ﺑﮫ ﺟﺎ ﻣﻰ آورد و ﺑﻘﯾّﮫء ﻧﻣﺎز را ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﻛﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺷد اﻧﺟﺎم ﻣﻰ
دھد.
 -٣در ﻗﻧوت ــ ﻗﻧوت را ﺑﺎ اﻣﺎم ﺟﻣﺎﻋت ﻣﻰ ﺧواﻧد و ھﻣﺎﻧﻧد آﻧﭼﮫ ﺑراى اﻗﺗداى در ﺑﯾن ﻗراﺋت ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ﻋﻣل
ﻣﻰ ﻛﻧد.
***.١۵٩اﮔر در رﻛﻌت ﺳوّ م ﺑﮫ اﻣﺎم ﺑرﺳﯾد ﺑﺎﯾد ﭼﮫ ﮔوﻧﮫ ﻋﻣل ﮐﻧﯾد؟
ج:
 -١در ﺑﯾن ﺣﻣد ﯾﺎ ﺗﺳﺑﯾﺣﺎت ــ ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻣﻰ داﻧد ﻛﮫ اﮔر اﻗﺗدا ﻛﻧد ﺑراى ﺧواﻧدن ﺣﻣ ِد و ﺳوره و ﯾﺎ ﺣﻣد
ﺗﻧﮭﺎ وﻗت دارد ﻣﻰ ﺗواﻧد اﻗﺗدا ﻛﻧد و ﺑﺎﯾد ﺣﻣد و ﺳوره ﯾﺎ ﺣﻣد را ﺑﺧواﻧد و اﮔر ﻣﻰ داﻧد ﻓرﺻت
ﻧدارد ﺑﻧﺎﺑر اﺣﺗﯾﺎ ط واﺟب ﺑﺎﯾد ﺻﺑر ﻛﻧد ﺗﺎ اﻣﺎم ﺟﻣﺎﻋت ﺑﮫ رﻛوع رود ﺳﭘس ﺑﮫ او اﻗﺗدا ﻛﻧد.
 -٢در رﻛوع ــ ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ در رﻛوع اﻗﺗدا ﻛﻧد رﻛوع را ﺑﺎ اﻣﺎم ﺑﮫ ﺟﺎ ﻣﻰ آورد و ﺣﻣد و ﺳوره ﺑراى
آن رﻛﻌت ﺳﺎﻗطب اﺳت
و ﺑﻘﯾﮫء ﻧﻣﺎز را ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﻛﮫ ﻗﺑﻼً ﺑﯾﺎن ﺷد ﺑﮫ ﺟﺎ ﻣﻰ آورد(٣).
***..١۶٠ﭘﯾوﺳﺗن ﺑﮫ اﻣﺎم دررﻛﻌت ﭼﮭﺎرم ﭼﮫ ﮔوﻧﮫ اﺳت؟
ج:
 -١در ﺑﯾن ﺣﻣد ﯾﺎ ﺗﺳﺑﯾﺣﺎت ــ ﺣﻛم اﻗﺗدا در رﻛﻌت ﺳوّ م را دارد و آﻧﮕﺎه ﻛﮫ اﻣﺎم ﺟﻣﺎﻋت در رﻛﻌت آﺧر
ﻧﻣﺎزﺧﺑراى ﺗﺷﮭد و ﺳﻼم ﻣﻰ ﻧﺷﯾﻧد ﻣﺄﻣوم ﻣﻰ ﺗواﻧد ﺑرﺧﯾزد و ﻧﻣﺎزش را ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﻰ اداﻣﮫ دھد و ﻣﻰ ﺗواﻧد
ﺑﮫ طور ﻧﯾم ﺧﯾز;ﺑﻧﺷﯾﻧد ﺗﺎ ﺗﺷﮭد و ﺳﻼم اﻣﺎم ﺟﻣﺎﻋت ﺗﻣﺎم ﺷود و ﺳﭘس ﺑرﺧﯾزد.
 -٢در رﻛوع ــ رﻛوع و ﺳﺟده ھﺎ را ﺑﺎ اﻣﺎم ﺑﮫ ﺟﺎ ﻣﻰ آورد )اﻛﻧون رﻛﻌت ﭼﮭﺎرم اﻣﺎم و رﻛﻌت اوّ ل
ﻣﺄﻣوم اﺳت (و ﺑﻘﯾّﮫء ﻧﻣﺎز را ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﻛﮫ ﮔذﺷت اﻧﺟﺎم ﻣﻰ دھد.
..١۶١وظﯾﻔﮫء ﻣﺄﻣوم در ﻧﻣﺎز ﺟﻣﺎﻋت ﭼﯾﺳت؟
ج -١:ﻣﺄﻣوم ﻧﺑﺎﯾد ﺗﻛﺑﯾرةاﻻﺣرام را ﭘﯾش از اﻣﺎم ﺑﮕوﯾد ﺑﻠﻛﮫ اﺣﺗﯾﺎط واﺟب آن اﺳت ﻛﮫ ﺗﺎ ﺗﻛﺑﯾر اﻣﺎم ﺗﻣﺎم
ﻧﺷده
ﺗﻛﺑﯾر ﻧﮕوﯾد
 -٢ﻣﺄﻣوم ﺑﺎﯾد ﻏﯾر از ﺣﻣد و ﺳوره ھﻣﮫ ﭼﯾز ﻧﻣﺎز را ﺧودش ﺑﺧواﻧد وﻟﻰ اﮔر رﻛﻌت اوّ ل ﯾﺎ دوّ م او رﻛﻌت
ﺳوّ م ﯾﺎ ﭼﮭﺎرم اﻣﺎم ﺑﺎﺷد ﺑﺎﯾد ﺣﻣد و ﺳوره را ﺑﺧواﻧد

.١۶٢اﮔر اﻣﺎم ﺟﻣﺎﻋت در ﺣﺎل ﮔﻔﺗن اذﮐﺎر ﺑﺎﺷد ﻣﺛﻼ ﺗﺷﮭد ﯾﺎ ﺣﻣد و ﺳوره و ﻣﺎﻣوم از او ﻋﻘب ﺑﻣﺎﻧد ﯾﺎ
ﺟﻠو ﺑﯾﺎﻓﺗد ﻧﻣﺎزش ﭼﮫ ﺣﮑﻣﯽ دارد؟
ج:
اﺷﻛﺎل ﻧدارد ﻣﮕر در ﺗﻛﺑﯾرةاﻻﺣرام .
.١۶٣ﭘﯾش ﯾﺎ ﻋﻘب اﻓﺗﺎدن از اﻣﺎم در اﻋﻣﺎﻟﯽ ﭼون رﮐوع ﺳر ﺑرداﺷﺗن از رﮐوع و ﺳﺟده ﭼﮫ ﺣﮑﻣﯽ دارد؟
ج:ﭘﯾش اﻓﺗﺎدن ﺟﺎﯾز ﻧﯾﺳت ﭘس اﮔر ﻋﻣداً ﻗﺑل از اﻣﺎم ﺑﮫ رﻛوع ﺑرود ﯾﺎ از رﻛوع ﺑرﺧﯾزد ﯾﺎ ﺑﮫ ﺳﺟده ﺑرود
ﻣﻌﺻﯾت ﻛرده
ﮔرﭼﮫ ﻧﻣﺎزش ﺻﺣﯾﺢ اﺳت وﻟﻰ ﻋﻘب اﻓﺗﺎدن اﮔر زﯾﺎد ﻧﺑﺎﺷد اﺷﻛﺎل ﻧدارد
***.١۶۴اﮔر ﻣوﻗﻌﻰ ﻛﮫ اﻣﺎم ﺟﻣﺎﻋت در رﻛوع اﺳت ﻓرد اﻗﺗدا ﮐﻧد ﺗﮑﻠﯾف ﭼﯾﺳت؟
ج:
رﻛوع اﻣﺎم ﺟﻣﺎﻋت ﺑﮫ رﻛوع ﻣﻰ رﺳد ــ ﻧﻣﺎزش ﺑﮫ ﺟﻣﺎﻋت ﺻﺣﯾﺢ اﺳت .
 -ﻗﺑل از ﺗﻣﺎم ﺷدن ذﻛرِ
رﻛوع اﻣﺎم ﺟﻣﺎﻋت ﺗﻣﺎم ﺷده وﻟﻰ ھﻧوز اﻣﺎم در رﻛوع اﺳت ــ ﻧﻣﺎزش
ذﻛر
 -وﻗﺗﻰ ﺑﮫ ﺣ ّد رﻛوع ﻣﻰ رﺳد ِِ
ﺑﮫ ﺟﻣﺎﻋت ﺻﺣﯾﺢ اﺳت  --ﺑﮫ رﻛوع رود وﻟﻰ ﺑﮫ رﻛوع اﻣﺎم ھم ﻧرﺳد ــ ﻧﻣﺎزش ﺑﮫ طور ﻓرادا ﺻﺣﯾﺢ
اﺳت .

***.١۶۵اﮔر ﻣﺄﻣوم زودﺗر از اﻣﺎم از رﮐوع ﯾﺎ ﺳﺟده ﮐﮫ رﮐن اﺳت ﺑرﺧﯾزد ﻧﻣﺎزش ﭼﮫ وﺿﻌﯽ دارد؟
ﺳﮭواً ﭘﯾش از اﻣﺎم  ١:ﺑﮫ رﻛوع رود ــ واﺟب اﺳت ﺑرﺧﯾزد و ﺑﺎ اﻣﺎم ﺟﻣﺎﻋت ﺑﮫ رﻛوع ﺑرود ٢.از رﻛوع
ﺑرﺧﯾزد ــ ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ اﻣﺎم در رﻛوع ﺑﺎﺷد ﺑﺎﯾد ﺑﮫ رﻛوع ﺑرﮔردد و ﺑﺎ اﻣﺎم ﺳر از رﻛوع ﺑردارد و در اﯾن
آﺻورت زﯾﺎد ﺷدن رﻛوع ﻛﮫ رﻛن اﺳت ﻧﻣﺎز را ﺑﺎطل ﻧﻣﻰ ﻛﻧد ﺳﺟده ھم ھﻣﯾﻧطور.
ﻓﺻل دوم :روزه
ﺑﺧش اول :اﻧواع روزه
.١۶۶روزه ھﺎی ﺣرام ﮐدام اﺳت؟
ج :روزهء ﻋﯾد ﻓطر )روز اوّ ل ﻣﺎه ﺷوال (.
روزهء ﻋﯾد ﻗرﺑﺎن )روز دھم ﻣﺎه ذى ﺣﺟﮫ (.
روزهء ﻧذر ﻣﻌﺻﯾّت .

روزهء اﯾﺎم ﺗﺷرﯾق )١٢ ١١و ١٣ذى اﻟﺣﺟﮫ ( ﺑراى ﻛﺳﻰ ﻛﮫ در ﻣﻧﺎ اﺳت .
روزهء ﺳﻛوت .
روزهء وﺻﺎل  .ﯾﻌﻧﯽ روزه ﮔرﻓﺗن دو روز ﭘﻰ در ﭘﻰ ﺑدون آن ﻛﮫ در ﺑﯾن آﻧﮭﺎ ﻣﺑطﻠﻰ اﻧﺟﺎم دھد ﺑﺎ ﻗﺻد
وﺻﺎل ﻧﮫ ﺑﮫ طور اﺗﻔﺎﻗﻰ .
روزهء آﺧر ﺷﻌﺑﺎن ﺑﮫ ﻧﯾّت اوّ ل رﻣﺿﺎن .
روزهء ﻣﺳﺗﺣﺑﻰ ﻓرزﻧد ﻛﮫ ﺳﺑب اذﯾت و آزار ﭘدر و ﻣﺎدر ﺷود.
روزهء ﻣﺳﺗﺣﺑﻰ ﻓرزﻧد ﻛﮫ ﭘدر ﯾﺎ ﻣﺎدر او را از آن ﻧﮭﻰ ﻛرده ﺑﺎﺷﻧد )ﺑﮫ اﺣﺗﯾﺎط واﺟب (.
روزهء ﻣﺳﺗﺣﺑﻰ زن ﻛﮫ ﺷوھرش او را از آن ﻧﮭﻰ ﻛرده ﺑﺎﺷد )ﺑﮫ اﺣﺗﯾﺎط واﺟب (
روزه ﮔرﻓﺗن در ﺳﻔر
.١۶٧روزه ﮔرﻓﺗن در روز ﻏﺎﺷورا ﭼﮫ ﺣﮑﻣﯽ دارد؟
ج :ﻣﮑروه اﺳت
.١۶٨روزه ﻋﯾد ﻣﺑﻐث ﭼﮫ ﺣﮑﻣﯽ دارد؟
ج:ﻣﺳﺗﺣب اﺳت

ﺑﺧش دوم  :ﻧﯾت
.١۶٩آﯾﺎ در روزه ﻧﯾت ﺷرط اﺳت؟ ﭼﮫ وﻗت ﺑﺎﯾد ﻧﯾت ﮐرد؟
ج:
روزه ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻧﯾت اﻧﺟﺎم اﻣر اﻟﮭﯽ اﻧﺟﺎم ﺷود اﻧﺳﺎن ﻣﻰ ﺗواﻧد در ھر ﺷب ﻣﺎه رﻣﺿﺎن ﺑراى روزهء ﻓرداى
آن
ﻧﯾّت ﻛﻧد و ﺑﮭﺗر اﺳت ﻛﮫ ﺷب اوّ ل ﻣﺎه ھم روزهء ھﻣﮫ ﻣﺎه را ﻧﯾّت ﻛﻧد.
در روزهء واﺟب
ﻧﯾّت روزه ﻧﺑﺎﯾد ﺑدون ﻋذر از اذان ﺻﺑﺢ ﺗﺎءﺧﯾر ﺑﯾﻔﺗد.اﻣﺎ در روزه ﻣﺳﺗﺣﺑﯽ اﮔر ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻧدازه ﻧﯾت
ﮐردن از ﻣﻌرب وﻗت ﻣﺎﻧده ﮐﺎری ﻣﺑطل روزه اﻧﺟﺎم ﻧداده ﺑﺎﺷد ﻣﯾﺗواﻧد ﻧﯾت ﮐﻧد.
.١٧٠اﮔر ﮐﺳﯽ ﻓراﻣوش ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑرای روزه واﺟﺑش ﻧﯾت ﮐﻧد ﭼﮫ ﺗﮑﻠﯾﻔﯽ دارد؟
ج-:اﮔر ﺑﮫ واﺳطﮫء ﻋذرى ; ﻣﺎﻧﻧد ﻓراﻣوﺷﻰ ﯾﺎ ﺳﻔر ﻧﯾّت روزه ﻧﻛرده اﮔر ﻛﺎرى ﻛﮫ روزه را ﺑﺎطل ﻣﻰ ﻛﻧد

اﻧﺟﺎم ﻧداده ﺑﺎﺷد
ﺗﺎ ظﮭر ﻣﻰ ﺗواﻧد ﻧﯾّت روزه ﻛﻧد.
.١٧١آﯾﺎ ﻛﺳﻰ ﻛﮫ ﻗﺿﺎى روزهء رﻣﺿﺎن ﺑدھﻛﺎر اﺳت ﻣﻰ ﺗواﻧد ﻧذر ﻛﻧد و روزهء ﻧذر ﺑﮫ ﺟﺎ آورد؟ روزه
ﻣﺳﺗﺣﺑﯽ ﭼﮫ طور؟
ج ـ ﻧﻣﻰ ﺗواﻧد.

ﺑﺧش ﺳوم:ﻣﺑطﻼت روزه
***.١٧٢ﭼﮫ ﭼﯾزھﺎﯾﻰ روزه را ﺑﺎطل ﻣﯾﻛﻧد)ﻣﺑطﻼت روزه( ؟
.١ﺧوردن و آﺷﺎﻣﯾدن )ﻋﻣدی و ھرﭼﯾزی (٢ .دروغ ﺑﺳﺗن ﺑﮫ ﺧدا و ﺗﻣﺎم ﭘﯾﺎﻣﺑران و ١۴ﻣﻌﺻوم٣ .رﺳﺎﻧدن
ﻏﺑﺎر ﻏﻠﯾظ ﺑﮫ ﺣﻠق ).ﻋﻣدی(
 ۴ﻓرو ﺑردن ﺗﻣﺎم ﺳر در آب )ﻋﻣدا وﺗﻣﺎم ﺳر در ﯾﮑﺑﺎر ﻧﮫ ﻣﺛﻼ ﻧﺻف ﺳر ﯾﮑﺑﺎر و ﺑﻌد ﻧﯾﻣﮫ دﯾﮕر(۵ .ﻗﻰ
ﻛردن)ﺗﮭوع ﻋﻣدی وﻟو ﺑﮫ ﺳب ﺑﯾﻣﺎری( ۶ .آﻣﯾزش ٧ .اﺳﺗﻣﻧﺎء).ﺧروج ﻣﻧﯽ ﺑﯽ اﺧﺗﯾﺎر ﻣوﺟب ﺑطﻼن
ﻧﯾﺳت( .٨ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧدن ﺑر ﺟﻧﺎﺑت و ﺣﯾض و ﻧﻔﺎس ﺗﺎ اذان ﺻﺑﺢ  ).در روزهء ﻣﺎه رﻣﺿﺎن :روزه اش ﺑﺎطل
اﺳت در ﻗﺿﺎى آن  :در ﺑﻘﯾﮫء روزه ھﺎروزه اش ﺻﺣﯾﺢ اﺳت(
٩اﻣﺎﻟﮫ ﻛردن ﺑﺎ ﭼﯾزھﺎى روان
.١٧٣آﯾﺎ آب در دھﺎن ﻓرو ﺑردن)ﺑدون ﻗورت دادن(روزه را ﺑﺎطل ﻣﯾﮑﻧد؟
ج:ﺧﯾر ھرﭼﻧد زﯾﺎد ﺑﺎﺷد
.١٧۴آﯾﺎ ﺿﻌف و ﺳرﮔﯾﺟﮫ و ﺑﯽ ﺣﺎﻟﯽ ﻣﺟوز ﺧوردن روزه اﺳت؟
ج:اﻧﺳﺎن ﻧﻣﻰ ﺗواﻧد ﺑﺧﺎطر ﺿﻌف روزه را ﺑﺧورد وﻟﻰ اﮔر ﺿﻌف او ﺑﮫ ﻗدرى اﺳت ﻛﮫ ﻣﻌﻣوﻻً ﻧﻣﻰ ﺷود
آن را ﺗﺣﻣل ﻛرد
ﺧوردن روزه اﺷﻛﺎل ﻧدارد.
.١٧۵آﯾﺎ ﺗزرﯾق آﻣﭘول روزه را ﺑﺎطل ﻣﯾﮑﻧد؟
ج:آﻣﭘول اﮔر ﺑﮫ ﺟﺎى ﻏذا ﻧﺑﺎﺷد ﺗزرﯾق آن روزه را ﺑﺎطل ﻧﻣﻰ ﻛﻧد ھر ﭼﻧد ﻋﺿو را ﺑﻰ ﺣس ﻛﻧد وﻟﻰ
اﺣﺗﯾﺎط واﺟب
آن اﺳت از آﻣﭘوﻟﻰ ﻛﮫ ﺑﮫ ﺟﺎى ﻏذا ﺑﮫ ﻛﺎر ﻣﻰ رود ﭘرھﯾز ﻛﻧد.
 .١٧۶اﮔر در ﺣﺎل روزهء ﻣﺎه رﻣﺿﺎن ﺑراى ﻏﺳل ﺳر را در آب ﻓرو ﺑرد ﻏﺳل و روزه اش ﭼﮫ ﺣﮑﻣﯽ

دارد؟
ج:ﻏﺳل و روزهء او ﺑﺎطل اﺳت ﻣﮕر آﻧﻛﮫ زﯾر آب دﺗوﺑﮫ ﻛﻧد و در ﺣﺎل ﺧﺎرج ﺷدن از آب ﻧﯾّت ﻏﺳل ﻛﻧد
ﻛﮫ در اﯾن ﺻورت
ﻏﺳل او ﺻﺣﯾﺢ و روزه ﺑﺎطل اﺳت .
.١٧٧اﮔر ﺟﻧب در روزهء ﻣﺎه رﻣﺿﺎن ﻏﺳل ﯾﺎ ﺗﯾﻣم را ﻓراﻣوش ﻛﻧد و ﭘس از ﯾك ﯾﺎ ﭼﻧد روز ﯾﺎدش ﺑﯾﺎﯾد
ﭼﮫ ﺗﮑﻠﯾﻔﯽ دارد؟
ج:ﺑﺎﯾد آن روزه ھﺎرا ﻗﺿﺎ ﻛﻧد.
.١٧٨اﮔر روزه دار در ﺧواب ﺟﻧب ﺷود روزه اش ﭼﮫ وﺿﻌﯾﺗﯽ دارد؟
ج:واﺟب ﻧﯾﺳت ﻓوراً ﻏﺳل ﻛﻧد و روزه اش ﺻﺣﯾﺢ اﺳت .
 .١٧٩اﮔر ﺷﺧص ﺟﻧب در ﺷب ﻣﺎه رﻣﺿﺎن ﻣﻰ داﻧد ﺑراى ﻏﺳل ﻗﺑل از اذان ﺻﺑﺢ ﺑﯾدار ﻧﻣﻰ ﺷود ﺑﺎﯾد
ﭼﮫ ﺑﮑﻧد؟
ج:ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺧواﺑد و اﮔرﺧواﺑد و ﺑﯾدار ﻧﺷود روزه اش ﺑﺎطل اﺳت .

.١٨٠ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧدن ﺑر ﺣﯾض و ﻧﻔﺎس در ﻣﺎه رﻣﺿﺎن ﭼﮫ ﺣﮑﻣﯽ دارد؟
ج:اﮔر زن ﻗﺑل از اذان ﺻﺑﺢ از ﺧون ﭘﺎك ﺷود:اﻟف  :ﻋﻣداً ﺗﺎ اذان ﻏﺳل ﻧﻛﻧد ﯾﺎ اﮔر وظﯾﻔﮫ اش ﺗﯾﻣم اﺳت
ﺗﯾﻣم ﻧﻛﻧد
روزه اش ﺑﺎطل اﺳت .ب  :ﺑراى ﻏﺳل وﻗت ﻧدارد :در روزهء رﻣﺿﺎن و ﻗﺿﺎى آن ﺑﺎﯾد ﺗﯾﻣم ﻛﻧد و روزه
اش ﺻﺣﯾﺢ اﺳت  .در روزهء واﺟب دﯾﮕر ﯾﺎ ﻣﺳﺗﺣب ﮔرﭼﮫ روزه اش ﺑدون ﺗﯾﻣم ﺻﺣﯾﺢ اﺳت وﻟﻰ اﺣﺗﯾﺎط
ﻣﺳﺗﺣب اﺳت ﻛﮫ ﺗﯾﻣم ھم ﺑﻛﻧد ٢.اﮔر ﻧزدﯾك اذان ﺻﺑﺢ ﭘﺎك ﺷود و ﺑراى ﺗﯾﻣم ﯾﺎ ﻏﺳل وﻗت ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد
روزه اش ﺻﺣﯾﺢ اﺳت  ٣.اﮔر ﺑﻌد از اذان ﺑﻔﮭﻣد ﻛﮫ ﻗﺑل از اذان ﭘﺎك ﺷده روزه اش ﺻﺣﯾﺢ اﺳت  .اﮔر
ﺑﻌد از اذان ﭘﺎك ﺷود روزه اش ﺑﺎطل اﺳت  .اﮔر در روز ﺣﯾض ﯾﺎ ﻧﻔﺎس ﺑﺑﯾﻧد ﮔرﭼﮫ ﻧزدﯾك ﻣﻐرب ﺑﺎﺷد
روزه اش ﺑﺎطل اﺳت .اﮔر ﻣﺳﺗﺣﺎﺿﮫ ﻏﺳﻠﮭﺎى ﺧود را ﺑﮫ ﺗﻔﺻﯾﻠﻰ ﻛﮫ در اﺣﻛﺎم اﺳﺗﺣﺎﺿﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺷده ﺑﮫ ﺟﺎ
آورد روزه اش ﺻﺣﯾﺢ اﺳت

.١٨١ﻧﺟﺎم دادن ﻛﺎرى ﻛﮫ ﺳﺑب ﺿﻌف ﺷود; ﻣﺎﻧﻧد ﺧون دادن ﺑرای روزه دار ﭼﮫ ﺣﮑﻣﯽ دارد؟

ج:ﻣﮑروه اﺳت
.١٨٢ﺣﮑم ﺑوﯾﯾدن ﮔﯾﺎھﺎن ﻣﻌطرﯾﺎ ﻋطر زدن ﺑرای روزه دار ﭼﯾﺳت؟
ج:اوﻟﯽ ﻣﮑروه و دوﻣﯽ ﻣﺑﺎح اﺳت
.١٨٣اﮔر روزه دار ﻟﺑﺎﺳش را ﺧﯾس ﻛردﻧد روزه اش ﭼﮫ ﺣﮑﻣﯽ دارد؟
ج :روزه درﺳت اﻣﺎ ﻋﻣﻠش ﻣﮑروه اﺳت.
.-١٨۴ﻣﺳواك ﻛردﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺳواک ﺧﯾس ﺑﺎﺷد ﺑرای روزه دار ﭼﮫ ﺣﮑﻣﯽ دارد؟
ج.ﻣﮑروه اﺳت
.١٨۵آﯾﺎ روزه دار ﻣﯾﺗواﻧد دﻧدان ﺧود را ﺑﮑﺷد؟
ج:ﻣﮑروه اﺳت
ﺑﺧش ﭼﮭﺎرم :ﻗﺿﺎ وﮐﻔﺎره روزه

.١٨۶ﻛﻔﺎرهء روزه ﭼﯾﺳت؟
ﻛ ّﻔﺎره ھﻣﺎن ﺟرﯾﻣﮫ اى اﺳت ﻛﮫ ﺑراى ﺑﺎطل ﻛردن روزه ﻣﻌﯾن ﺷده اﺳت و ﻋﺑﺎرت اﺳت از :دو ﻣﺎه روزه
ﮔرﻓﺗن ﻛﮫ ﺳﻰ و ﯾك روز آن ﺑﺎﯾد ﭘﻰ در ﭘﻰ ﺑﺎﺷد ﺳﯾر ﻛردن ﺷﺻت ﻓﻘﯾر ﯾﺎ دادن ﯾك ُﻣ ّد طﻌﺎم ﺑﮫ ھر ﯾك
از آن ھﺎ) .اﻣروزه ﺑﻧده ﻧدارﯾم ﮐﮫ ﺑﺷود آزاد ﮐرد(
.١٨٧اﮔر ﮐﺳﯽ ﻧﺗواﻧﺳت ﮐﻔﺎره ﺑدھد ﺑﺎﯾد ﭼﮫ ﺑﮑﻧد؟
ھر ﻣﻘدار ﻛﮫ ﻣﻰ ﺗواﻧد ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻓﻘﯾر طﻌﺎم ﺑدھد و اﮔر اﺻﻼً ﻧﺗواﻧد طﻌﺎم ﺑدھد ﺑﺎﯾد اﺳﺗﻐﻔﺎر ﻛﻧد.
.١٨٨در ﭼﮫ ﻣواردی روزه ﻗﺿﺎ دارد اﻣﺎ ﮐﻔﺎره ﻧﮫ؟
ج:

 -١روزه دار ﻋﻣداً ﻗﻰ ﻛﻧد.
 -٢در ﻣﺎه رﻣﺿﺎن ﻏﺳل ﺟﻧﺎﺑت را ﻓراﻣوش ﻛﻧد و ﺑﺎ ﺣﺎل ﺟﻧﺎﺑت ﯾك ﯾﺎ ﭼﻧد روز روزه ﺑﮕﯾرد.
 -٣در ﻣﺎه رﻣﺿﺎن ﺑدون اﯾﻧﻛﮫ ﺗﺣﻘﯾق ﻛﻧد ﺻﺑﺢ ﺷده ﯾﺎ ﻧﮫ ؟ ﻛﺎرى ﻛﻧد ﻛﮫ روزه را ﺑﺎطل ﻣﻰ ﻛﻧد ﻣﺛﻼً آب
ﺑﺧورد و ﺑﻌداً ﻣﻌﻠوم ﺷود ﺻﺑﺢ ﺑوده اﺳت .

 -۴ﻛﺳﻰ ﺑﮕوﯾد ﺻﺑﺢ ﻧﺷده و روزه دار ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫء او ﻛﺎرى ﻛﻧد ﻛﮫ روزه را ﺑﺎطل ﻣﻰ ﻛﻧد وﺑﻌداً ﻣﻌﻠوم ﺷود
ﺻﺑﺢ ﺑوده اﺳت .
 -۵روزه ھﺎﯾﻰ ﻛﮫ ﺑﮫ واﺳطﮫ ﺳﻔر ﺑﺎطل ﺷده اﺳت .
 -۶روزه ھﺎى اﯾﺎم ﺣﯾض و ﻧﻔﺎس ﺑﺎﻧوان
 -٧ﺑر اﺛر ﻧداﻧﺳﺗن ﻣﺳﺄﻟﮫ ﻣﺑطﻠﻰ اﻧﺟﺎم داده وﻟﻰ ﻧﻣﻰ ﺗواﻧﺳﺗﮫ ﻣﺳﺄﻟﮫ را ﯾﺎد ﺑﮕﯾرد ﯾﺎ اﺻﻼً ﻣﻠﺗﻔت ﻧﺑوده .
***.١٨٩اﮔر ﻋﻣداً روزهء رﻣﺿﺎن را ﻧﮕﯾرد ﯾﺎ ﻋﻣداً آن را ﺑﺎطل ﻛﻧد ﭼﮫ وظﯾﻔﮫ ای دارد؟
ج:ﻗﺿﺎ و ﻛﻔﺎره واﺟب ﻣﻰ ﺷود.
ﻣواردى ﻛﮫ ﻓﻘط ﺑﺎﯾد ﺑراى ھر ﯾك روز ﯾك ﻣد طﻌﺎم ﺑﮫ ﻓﻘﯾر داده ﺷود:
:١٩٠اﮔر ﮐﺳﯽ ﺑﮫ واﺳطﮫ ﻣرﯾﺿﯽ ﻧﺗواﻧد روزه ﺑﮕﯾرد و ﺗﺎ ﺳﺎل ﺑﻌد ھم ﺧوب ﻧﺷود ﯾﺎ ﺗﺎ ﭼﻧدﯾن ﺳﺎل
ھﻣﺎﻧطور ﺑﺎﺷد ﭼﮫ وﺿﻌﯾﺗﯽ دارد؟
ج :ﻗﺿﺎى ﺳﺎل آﺧر را ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺟﺎ آورد و ﺳﺎﻟﮭﺎى ﮔذﺷﺗﮫ را ﺑراى ھر ﯾك روز ﯾك ﻣد طﻌﺎم ﺑﮫ ﻓﻘﯾر ﺑدھد
 .١٩١ﮐﺳﯽ ﻛﮫ ﺑﮫ واﺳطﮫء ﭘﯾرى روزه ﮔرﻓﺗن ﺑراﯾش ﻣﺷﻘت دارد و ﺑﻌد از رﻣﺿﺎن ھم ﻧﻣﻰ ﺗواﻧد ﻗﺿﺎى
آن را ﺑﮫ ﺟﺎ آورد ﭼﮫ وظﯾﻔﮫ ای دارد؟
ج :ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﻣد طﻌﺎم ﺑرای ھر ﯾﮑروز ﺑﮫ ﻓﻘﯾر ﺑدھد
***.١٩٢اﮔر ﮐﺳﯽ ﺑﮫ واﺳطﮫ ﻋذرى ; ﻣﺛﻼً ﺳﻔر روزه ﻧﮕرﻓﺗﮫ و ﺑﻌد از ﻣﺎه رﻣﺿﺎن ﻋذر ﺑرطرف ﺷده و
ﺗﺎ رﻣﺿﺎن ﺳﺎل ﺑﻌد ﻋﻣداً
ﻗﺿﺎى آن را ﺑﮫ ﺟﺎ ﻧﯾﺎورده اﺳت .ﭼﮫ ﺗﮑﻠﯾﻔﯽ دارد؟
ج :ﺑﺎﯾد ﻗﺿﺎى روزه را ﺑﮫ ﺟﺎ آورد و ﺑراى ھر ﯾك روزه ﯾك ﻣد طﻌﺎم ﺑﮫ ﻓﻘﯾر ﺑدھد
***.١٩٣اﮔر ﮐﺳﯽ ﺑﮫ واﺳطﮫ ﻋذرى روزه ﻧﮕرﻓﺗﮫ و ﺑﻌد از رﻣﺿﺎن ﻋذر او ﺑرطرف ﺷده و ﺗﺎ ﭼﻧد ﺳﺎل
ﻗﺿﺎ آن را ﺗﺄﺧﯾر اﻧداﺧﺗﮫ ﺑﺎﯾد ﭼﮫ ﮐﻧد آﯾﺎ ﮐﻔﺎره ﺗﮑرار ﻣﯾﺷود؟
ج :ﺑﺎﯾد ﻗﺿﺎى روزه را ﺑﮫ ﺟﺎ آورد و ﺑراى ھر ﯾك روزه ﯾك ﻣد طﻌﺎم ﺑﮫ ﻓﻘﯾر ﺑدھد وﮐﻔﺎره ﺗﮑرار ﻧﻣﯾﺷود
.١٩۴اﮔرﻣوﻗﻌﻰ ﻛﮫ ﻋذر دارد ﺗﺻﻣﯾم او ﺑر اﯾن اﺳت ﻛﮫ ﺑﻌد از ﺑرطرف ﺷدن ﻋذر ﻗﺿﺎ روزه را ﺑﮫ ﺟﺎ
آورده و ﻋذر ﺑرطرف ﺷد و ﭘﯾش از آن ﻛﮫ ﻗﺿﺎ ﻛﻧد درﺗﻧﮕﻰ وﻗت ﻋذرى ﺑراﯾش ﭘﯾدا ﺷود ﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮑﻧد؟
ج :ﺑﺎﯾد ﻗﺿﺎى روزه را ﺑﮫ ﺟﺎ آورد و ﺑراى ھر ﯾك روزه ﯾك ﻣد طﻌﺎم ﺑﮫ ﻓﻘﯾر ﺑدھدﺑﻧﺎﺑر اﺣﺗﯾﺎط واﺟب.
.١٩۵اﮔر در ﻗﺿﺎ روزه ﻛوﺗﺎھﻰ ﻛﻧد و وﻗت ﺗﻧﮓ ﺷود و در ﺗﻧﮕﻰ وﻗت ﻋذرى ﺑراﯾش ﭘﯾش آﯾد.ﭼﮫ وظﯾﻔﮫ

ای دارد؟
ج :ﺑﺎﯾد ﻗﺿﺎى روزه را ﺑﮫ ﺟﺎ آورد و ﺑراى ھر ﯾك روزه ﯾك ﻣد طﻌﺎم ﺑﮫ ﻓﻘﯾر ﺑدھد
.١٩۶اﮔر ﮐﺳﯽ ﻣرﺿﻰ دارد ﻛﮫ زﯾﺎد ﺗﺷﻧﮫ ﻣﻰ ﺷود و روزه ﮔرﻓﺗن ﺑراﯾش ﻣﺷﻘت دارد ﭼﮫ وظﯾﻔﮫ ای
دارد؟
ج :اﺿﺎﻓﮫ ﺑر ﯾك ﻣد طﻌﺎم ﺑﻧﺎﺑر اﺣﺗﯾﺎط واﺟب )ﻗﺿﺎى آن را ھم ﺑﮫ ﺟﺎ آورد.
.١٩٧زﻧﻰ ﻛﮫ زاﺋﯾدن او ﻧزدﯾك اﺳت و روزه ﺑراى ﺣﻣﻠش ﺿرر دارد و ﻧﻣﻰ ﺗواﻧد روزه ﺑﮕﯾرﯾد.ﭼﮫ
وظﯾﻔﮫ ای دارد؟
ج :ﻗﺿﺎى آن را ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ت ﺟﺎآورد و ﺑﻧﺎﺑر اﺣﺗﯾﺎط واﺟب ﺑراى ھر ﯾك روز ﯾك ﻣد طﻌﺎم ﺑﮫ ﻓﻘﯾر ﺑدھد.
-.١٩٨زﻧﻰ ﻛﮫ ﺑﭼﮫ ﺷﯾر ﻣﻰ دھد و ﺷﯾر او ﻛم اﺳت و روزه ﺑراى ﺑﭼﮫ اى ﻛﮫ ﺷﯾر ﻣﻰ دھد ﯾﺎ ﺧودش
ﺿرر دارد ﺑﺎﯾد ﭼﮫ ﺑﮑﻧد؟
ج:ﻗﺿﺎى روزه را ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺟﺎ آورد وأﺑﻧﺎﺑر اﺣﺗﯾﺎط واﺟب ﺑراى ھر روز ﯾك ﻣد طﻌﺎم ﺑﮫ ﻓﻘﯾر ﺑدھد.
.١٩٩اﮔر ﮐﺳﯽ ﺑﮫ واﺳطﮫء ﻋذرى ﻏﯾر ﻣرض ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺳﺎﻓرت روزهء رﻣﺿﺎن را ﻧﮕﯾرد و ﻋذر او ﺗﺎ
رﻣﺿﺎن ﺳﺎل ﺑﻌد طول ﺑﻛﺷد ﭼﮫ وظﯾﻔﮫ ای دارد؟
ج:ﻗﺿﺎ آن را ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺟﺎ آورد و اﺣﺗﯾﺎط ﻣﺳﺗﺣب آﻧﺳت ﻛﮫ ﺑراى ھر روز ﯾك ﻣد طﻌﺎم ﺑﮫ ﻓﻘﯾر ﺑدھد.
***.٢٠٠آﯾﺎ ﻗﺿﺎ ﯾﺎ ﮐﻔﺎره روزه ﻓوری اﺳت؟ ﺗﺎ ﮐﯽ ﻣﮭﻠت دارد؟
ج:ﻻزم ﻧﯾﺳت ﻗﺿﺎى روزه را ﻓوراً ﺑﮫ ﺟﺎ آورد وﻟﻰ ﺑﻧﺎﺑر اﺣﺗﯾﺎط واﺟب ﺑﺎﯾد ﺗﺎ رﻣﺿﺎن ﺳﺎل ﺑﻌد اﻧﺟﺎم
دھد.در ﻣورد ﮐﻔﺎره ھم ﻓور واﺟب ﻧﯾﺳت اﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﮐوﺗﺎھﯽ ﮐﻧد.
 .٢٠١اﮔر ﮐﺳﯽ ﭼﻧد ﻣﺎه رﻣﺿﺎن روزهء ﻗﺿﺎ دارد ﺑﺎﯾد ﮐدام را اول ﻗﺿﺎ ﮐﻧد؟
ج:ھر ﻛدام را اوّ ل ﺑﮕﯾرد اﺷﻛﺎل ﻧدارد وﻟﻰ اﮔر وﻗت ﻗﺿﺎى روزهء آﺧرﯾن ﻣﺎه رﻣﺿﺎن ﺗﻧﮓ اﺳت ; ﻣﺛﻼً
ده روز از رﻣﺿﺎن آﺧر ﻗﺿﺎ دارد و ده رور ﺑﮫ رﻣﺿﺎن ﻣﺎﻧده اﺳت ﺑﺎﯾد اوّ ل ﻗﺿﺎى آن را ﺑﮕﯾرد.
***.٢٠٢اﮔر روزهء ﺧود را ﺑﺎ ﻛﺎر ﺣراﻣﻰ ; ﻣﺎﻧﻧد اﺳﺗﻣﻧﺎ ﺑﺎطل ﻛﻧد ﭼﮫ وظﯾﻔﮫ ای دارد؟
ج:ﺑﻧﺎﺑر اﺣﺗﯾﺎط واﺟب ﻛ ّﻔﺎرهء ﺟﻣﻊ ﻻزم ﻣﻰ ﺷود; ﯾﻌﻧﻰ ﺑﺎﯾد ﯾك ﺑرده آزاد ﻛﻧد و دو ﻣﺎه روزه ﺑﮕﯾرد و ﺑﮫ
ﺷﺻت ﻓﻘﯾر طﻌﺎم ﺑدھد; اﮔر ھر ﺳﮫ ﺑراﯾش ﻣﻣﻛن ﻧﯾﺳت ھر ﻛدام از آن ھﺎ را ﻛﮫ ﻣﻰ ﺗواﻧد ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم دھد.
.٢٠٣ﻛﺳﻰ ﻛﮫ ﻗﺿﺎى روزهء رﻣﺿﺎن را ﮔرﻓﺗﮫ اﮔر ﺑﻌد از ظﮭر ﻋﻣداً آن را ﺑﺎطل ﻛﻧد ﭼﮫ وظﯾﻔﮫ ای
دارد؟

ج:ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ده ﻓﻘﯾر ھر ﻛدام ﯾك ﻣ ّد طﻌﺎم ﺑدھد .و اﮔر ﻧﻣﻰ ﺗواﻧد طﻌﺎم ﺑدھد ﺑﻧﺎﺑر اﺣﺗﯾﺎط واﺟب ﺑﺎﯾد ﺳﮫ روز
ﭘﻰ در ﭘﻰ روزه
)ﮐﻔﺎره اﻓطﺎر" ﻗﺿﺎی" ﻋﻣدی ﻣﺎه رﻣﺿﺎن ﺑﻌد از ظﮭر= ١٠ﻓﻘﯾر اطﻌﺎم ﮐﻧد اﮔر ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﺳﮫ روز زوه
ﺑﮕﯾرد
ﮐﻔﺎره اﻓطﺎر ﻋﻣدی در ﻣﺎه رﻣﺿﺎن ﺑﺎ ﺷﯽء ﺣﻼل=ﺷﺻت روز روزه ﯾﺎ اطﻌﺎم ﺷﺻت ﻓﻘﯾر
ﮐﻔﺎره اﻓطﺎر ﻋﻣدی در ﻣﺎه رﻣﺿﺎن ﺑﺎ ﺷﯽء ﺣرام=ﯾﮏ ﺑﻧده آزاد ﮐﻧد+دوﻣﺎه ﭘﺷت ﺳر ھم روزه
ﺑﮕﯾرد+ﺷﺳت ﻓﻘﯾر را اطﻌﺎم ﮐﻧد(.
 .٢٠۴اﮔر ﻛﺎﻓرى ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺷود آﯾﺎ ﺑﺎﯾد ﻗﺿﺎى روزه ھﺎى ﮔذﺷﺗﮫ را ﺑﮫ ﺟﺎ ﺑﯾﺎورد؟
ج :واﺟب ﻧﯾﺳت .
.٢٠۵روزهء ﻗﺿﺎى ﭘدر و ﻣﺎدر ﭘس از ﻣرگ ﭘدر ﺑﺎ ﮐﯾﺳت؟
ج:ﺑﺎﭘﺳر ﺑزرگ ،او ﺑﺎﯾد ﻧﻣﺎزھﺎ و روزه ھﺎى ﻗﺿﺎ ﺷدهء ﭘدر را ﺑﮫ ﺟﺎ آورد و اﺣﺗﯾﺎط ﻣﺳﺗﺣب اﺳت ﻗﺿﺎى
ﻧﻣﺎز و روزه ھﺎى ﻣﺎدر را ھم ﺑﮫ ﺟﺎ آورد.
.٢٠۶اﮔر ﮐﺳﯽ ﺑﮫ ﺳﻔر ﻣﯾرود ﭼﮫ زﻣﺎن ﻣﯾﺗواﻧد ﻣﺑطل روزه اﻧﺟﺎم دھد؟
اﮔرﻗﺑل از ظﮭر ﺑﮫ ﻣﺳﺎﻓرت ﻣﻰ رودوﻗﺗﻰ ﺑﮫ ﺣد ﺗرﺧص رﺳﯾد ﺑﺎﯾد روزه اش را ﺑﺎطل ﻛﻧد و اﮔر ﻗﺑل از
آن روزه را ﺑﺎطل ﻛﻧد
ﺑﮫ اﺣﺗﯾﺎط واﺟب ﺑﺎﯾد ﻛﻔﺎره ﺑدھد.
ﺑﻌد از ظﮭر ﺑﮫ ﻣﺳﺎﻓرت ﻣﻰ رودروزه اش ﺻﺣﯾﺢ اﺳت و ﻧﺑﺎﯾد آﻧرا ﺑﺎطل ﻛﻧد.
.٢٠٧اﮔر ﮐﺳﯽ ﻗﺑل از ظﮭر ﺑﮫ وطن ﺧود ﯾﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻗﺻد دارد ده روز ﺑﻣﺎﻧد ﺑرﺳد روزه اش ﭼﮫ
وﺿﻌﯾﺗﯽ دارد؟
ج:اﮔرﻛﺎرى ﻛﮫ روزه را ﺑﺎطل ﻣﻰ ﻛﻧد اﻧﺟﺎم ﻧداده اﺳت  :ﺑﺎﯾد ﻧﯾّت روزه ﻛردن و روزهء آن روز را ﺗﻣﺎم
ﻛﻧد و ﺻﺣﯾﺢ اﺳت .
واﮔر ﻛﺎرى ﻛﮫ روزه را ﺑﺎطل ﻛﻧد اﻧﺟﺎم داده اﺳت روزهء آن روز ﺑر او واﺟب ﻧﯾﺳت و ﺑﺎﯾد ﻗﺿﺎ آن را
ﺑﮫ ﺟﺎ آورد.
.٢٠٨اﮔر ﮐﺳﯽ ﺑﻌد از ظﮭرﺑﮫ وطن ﯾﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻧﯾت ده روز ﻣﺎﻧدن را دارد ﺑرﺳد وﺿﻌﯾت روزه اش ﭼﮫ
ﮔوﻧﮫ اﺳت؟
ج :روزه اش ﺑﺎطل اﺳت و ﺑﺎﯾد ﻗﺿﺎ آن را ﺑﮫ ﺟﺎ آورد

***.٢٠٩ﺳﻔر ﺑرای ﻓرار از روزه ﭼﮫ ﺣﮑﻣﯽ دارد؟
ج:ﻣﺳﺎﻓرت در ﻣﺎه رﻣﺿﺎن از روى اﺧﺗﯾﺎر ھر ﭼﻧد ﺑراى ﻓرار از روزه ﺑﺎﺷد ﺟﺎﯾز ﻣﯽﺑﺎﺷد )و در اﯾن
ﺻورت ﮐﻔﺎره ﻻزم ﻧﯾﺳت و ﻓﻘط ﻗﺿﺎی روزه واﺟب اﺳت( ،ﻟﯾﮑن ﻗﺑل از ﺳﭘری ﺷدن روز ﺑﯾﺳت و ﺳوم
ﻣﺎه رﻣﺿﺎن ﮐراھت دارد ،ﻣﮕر آنﮐﮫ ﺳﻔر ﺣﺞ ﯾﺎ ﻋﻣره ﺑﺎﺷد ،ﯾﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻣﺎﻟﻰ ﮐﮫ ﻣﻰﺗرﺳد ،ﺗﻠف ﺷود ﯾﺎ
ﺑرادرى ﮐﮫ ﻣﻰﺗرﺳد ﺑﮫ ھﻼﮐت ﺑرﺳد ﺳﻔر ﮐﻧد.
و اﺣﺗﯾﺎط واﺟب آن اﺳت ﮐﮫ در روزۀ واﺟب ﻣﻌﯾّن ﻏﯾر از ﻣﺎه رﻣﺿﺎن ،ﺑﮫ اﺧﺗﯾﺎر ﺧود ﻣﺳﺎﻓرت ﻧﮑﻧد
ﮐﻣﺎ اﯾنﮐﮫ اﮔر در ﻣﺳﺎﻓرت ﺑﺎﺷد اﺣﺗﯾﺎط واﺟب آﻧﺳت در ﺻورت اﻣﮑﺎن ﺑراى اﻧﺟﺎم آن ﻗﺻد اﻗﺎﻣﮫ ﮐﻧد.
ودر ﻧذر ﻣﻌﯾّن ،ﺑﻧﺎﺑر اﻗوا ﻣﺳﺎﻓرت ﺟﺎﯾز اﺳت و اﮔر ﻣﺳﺎﻓر ﺑﺎﺷد ﻗﺻد اﻗﺎﻣﮫ واﺟب ﻧﯾﺳت) .و ﺑﻌدا ﻗﺿﺎى
روزه را ﺑﮫ ﺟﺎ ﻣﯽ
آورد

ﻓﺻل ﺳوم :ﺧﻣس
.٢١٠اﮔر ﮐﺳﯽ ﺧﻣس ﺧود را ﻧدھد ﭼﮫ آﺛﺎری ﺑر ﻣﺎل او ﻣﺗرﺗب ﻣﯾﺷود؟
ج:ﺗﺻرف در ﮐل ﻣﺎل ﺣرام ﻣﯾﺷود،ﻋﺑﺎدﺗش دﭼﺎر اﺷﮑﺎل ﻣﯾﺷود )ﻣﺛﻼ اﮔر از آن ﻣﺎل ﺑﮫ ﺣﻣﺎﻣﯽ ﺑدھد
ﻏﺳﻠش ﺑﺎطل اﺳت(
.٢١١ﺧﻣس ﺑﮫ ﭼﮫ ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﺗﻌﻠق ﻣﯾﮕﯾرد؟
ج:ﺑﮫ ھﻔت ﭼﯾز .١:ﻏﻧﯾﻣت)٢ﺣﺎﺻل ﺷده از ﺟﻧﮓ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑﮫ دﺳﺗور اﻣﺎم ﺑﺎ ﮐﻔﺎر(.زﻣﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﺎﻓر ذﻣﯽ
از ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺑﺧرد  .٣ﺟواھر ﻣﮑﺳوب از درﯾﺎ)۴ﺑﻌد از ﮐم ﮐردن ھزﯾﻧﮫ ھﺎ اﮔر ﻗﯾﻣت ﺑﮫ  ١٨ﻧﺧود طﻼ
ﺑرﺳد(.ﮔﻧﺞ ١۵)۵ﻣﺛﻘﺎل طﻼ(.ﻣﻌدن)۶ﺑﮫ ارزش  ١۵ﻣﺛﻘﺎل طﻼ(.ﻣﺎل ﺣﻼل ﻣﺧﻠوط ﺑﮫ ﺣرام)ﻣﺎل ﻣﺎﻟﮏ+ﻣﺎل
ﻣﺟﮭول اﻟﻣﺎﻟﮏ ﻣﺟﮭول اﻟﻣﻘدار(.ﻣﻧﻔﻌت ﮐﺳب)ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ از ﻣﺧﺎرج ﺳﺎل ﺧود و ﻋﯾﺎﻻﺗش زﯾﺎدﺗر ﺑﯾﺎﯾد(
.٢١٢آﯾﺎ ﺑﮫ ﻣﮭرﯾﮫ زﻧﺎن ﺧﻣس ﺗﻌﻠق ﻣﯾﮕﯾرد؟
ج :ﺧﯾر
.٢١٣آﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﯾن ﻣوروﺛﮫ ﺧﻣس ﺗﻌﻠق ﻣﯾﮕﯾرد؟
ج :ﺧﯾر ﻣﮕر از ﻓﺎﻣﯾل دوری ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎﻟش را ﻧﻣﯾداده ﺑﮫ او ﺑرﺳد و از ﺧرج ﯾﮏ ﺳﺎﻟش ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﺷد.
.٢١۴ﻣووﻧﮫ )(ma"oo"neﭼﯾﺳت؟
ج:ﺧرج زﻧدﮔﯽ!ھر ﻣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در راه ﮐﺎرھﺎی واﺟب و ﻣﺳﺗﺣب و ﻣﺑﺎح زﻧدﮔﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯾرود و ﯾﮏ ﻣﺳﺎﻟﮫ
ﻋرﻓﯽ اﺳت

.٢١۵آﯾﺎ ﺑﮫ ﻣووﻧﮫ ﺧﻣس ﺗﻌﻠق ﻣﯾﮕﯾرد؟
ﺧﯾر ،ﺑﮫ ﺟز آﻧﭼﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎ ﺷده اﺳت ﻣﺛل ﻣﺻرف ﻓوق ﺷﺎن؛ اﺳراف،ﺧرج ﺑﮫ ﺣرام ﯾﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻔﺎھت
.٢١۶آﯾﺎ ﭘس اﻧداز ﺟزو ﻣووﻧﮫ اﺳت
ج :ﺑﮫ ﻧظر ﺣﺿرت اﻣﺎم ﺧﯾر و ﻣﺗﻌﻠق ﺧﻣس واﻗﻊ ﻣﯾﺷود
.٢١٧آﯾﺎ ﭘوﻟﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺟﮭﯾزﯾﮫ ﮐﻧﺎر ﻣﯾﮕذارﻧد ﻣﺗﻌﻠق ﺧﻣس واﻗﻊ ﻣﯾﺷود؟
ج :ﺧﯾر
.٢١٨ﺧﻣس ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﭼﮫ اﻓرادﯾﺳت؟
ج ۶:ﮔروه.١:ﺧدا.٢رﺳول .٣اﻣﺎم)اﻣروزه اﯾم ﺳﮫ ﺳﮭم ﺑﮫ ﻣﺟﺗﮭد ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺷراﯾط داده
ﻣﯾﺷود(۴اﯾﺗﺎم۵ﻣﺳﺎﮐﯾن ۶در راه ﻣﺎﻧده
.٢١٩طﺑق ﭼﮫ ﺷراﯾطﯽ ﺑﮫ ﻣﻧﻐﻌت ﯾﺎ ﻋﯾر ﻣﻧﻔﻌت ﺧﻣس ﺗﻌﻠق ﻣﯾﮕﯾرد:
ج.١:ﻣﺎل،ﻣﻠﮏ ﻗطﻌﯽ او ﺷده ﺑﺎﺷد.٢ﮔذﺷﺗن ﯾﮏ ﺳﺎل )ﺳﺎل ﺧﻣﺳﯽ(.٣ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺗن ﻣﺧﺎرج ﺳﺎل از آن و
ﺑﮫ ﺗﻌﺑﯾر دﯾﮕر زﯾﺎد آﻣدن از ﻣﺧﺎرج ﺳﺎل

ﻣﺑﺣث ﭘﻧﺟم:ﻣرگ
***.٢٢٠ﮐﻔن ﻣﯾت ﭼﻧد ﺗﮑﮫ اﺳت؟
ج:در ﻣﻘدار واﺟب:
ﺑﯾن زن وﻣرد ﻓرﻗﯽ ﻧﯾﺳت و ﺳﮫ ﺗﮑﮫ اﺳت :ﻟﻧﮓ )از ﻧﺎف ﺗﺎ زاﻧو(و ﭘﯾراھن )ﺳر ﺷﺎﻧﮫ ﺗﺎ ﻧﺻف ﺳﺎق ﭘﺎ(و
ﺳرﺗﺎﺳری)ﺑﮫ ﺣدی ﮐﮫ ﺑﺳﺗن دو ﺳر آن ﻣﻣﮑن ﺑﺎﺷد(
در ﻣﻘدار ﻣﺳﺗﺣب:ﺑرای ﻣردان ﻋﻣﺎﻣﮫ.ﺑرای زﻧﺎن ﻣﻘﻧﻌﮫ) ﺗﮑﮫ ﭼﮭﺎرم ﺑرای ھر دو(
ﭘﺎرﭼﮫ ای ﮐﮫ روی ﺳﯾﻧﮫ زن ﺑﺑﻧدﻧد و از ﭘﺷت ﮔره ﺑزﻧﻧد) ﺗﮑﮫ  ۵ﺑرای زﻧﺎن(
ﻟﻔﺎﻓﮫ ﯾﺎ ﺳرﺗﺎﺳری دوﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺗﺣب اﺳت روی ﻣﯾت ﺑﯾﺎﻧدازﻧد و ﺑﮭﺗر اﺳت ﺑرد ﯾﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷد)ﺗﮑﮫ  ۶ﺑرای
زﻧﺎن و  ۵ﺑرای ﻣردان( و ﻣﺳﺗﺣب اﺳت ﺑرای زﻧﺎن ﻟﻔﺎﻓﮫ ﺳوﻣﯽ ھم ﻗرار دھﻧد).ﺗﮑﮫ ٧ﺑرای زﻧﺎن(

ﻣﺑﺣث ﺷﺷم:وﻻﯾت ﻓﻘﯾﮫ
***.٢٢١آﻧﭼﮫ از وﻻﯾت ﻓﻘﯾﮫ ﻣﯾداﻧﯾد ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد.
_ﺑرای ﻓﻘﯾﮫ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺷراﯾط ﻓﺗوا ﺳﮫ ﻣﻧﺻب وﺟود دارد.١:اﻓﺗﺎء)ﻓﺗوا دادن(.٢،ﺣﮑوﻣت:ﯾﻌﻧﯽ ﺑرای ﺣﺎﮐم
ﺷرع ﺟواز ﺻدور ﺣﮑم ﺑﮫ آﻧﭼﮫ آﻧرا ﺣق ﻣﯽ داﻧد در ﻣﻧﺎزﻋﺎت واﺧﺗﻼﻓﺎت وﻏﯾر آن اﺟﻣﺎﻻ وﺟود
دارد.٣.وﻻﯾت ﺗﺻرف در اﻣوال و ﺟﺎﻧﮭﺎ)وﻻﯾت وﯾژه رﺳول و اﺋﻣﮫ(}ﺷﯾﺦ اﻧﺻﺎری،ﻣﮑﺎﺳب،ﻣﺑﺣث
وﻻﯾت{
اﯾن وﻻﯾت را وﻻﯾت ﻣطﻠﻘﮫ ﻣﯾﮕوﯾﻧد .طﺑق ﻧظر ﻣﺷﮭور وﻻﯾت ﻣطﻠﻘﮫ ﺑﮫ ﻓﻘﮭﺎ ﻧﯾز ﺗﺳری ﭘﯾدا ﻣﯾﮑﻧد.در واﻗﻊ
اطﺎﻋت ازوﻻﯾت ﻣطﻠﻘﮫ ﻓﻘﯾﮫ ﯾﻌﻧﯽ اطﺎﻋت ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا از ﻓﻘﯾﮫ دارای ﺷراﯾط.
ﺑراﯾن ﻧوع از وﻻﯾت ﺑرای ﻓﻘﯾﮫ ادﻟﮫ ای وارد اﺳت ﮐﮫ طﺑق ﭼﻧد ﻗﺿﯾﮫ ﺑﯾﺎن ﻣﯾﺷود}اﯾن ﻧوع ﺑﯾﺎن ﻣﺳﺎﻟﮫ
ﺑرﮔرﻓﺗﮫ از ﮐﺗﺎب وﻻﯾت ﻓﻘﯾﮫ ﺣﺿرت اﻣﺎم ﺧﻣﯾﻧﯽ ﻗدس ﺳره و ﮐﺗﺎب وﻻﯾت ﻓﻘﯾﮫ آﯾت ﷲ ﻣﺻﺑﺎح ﯾزدی
داﻣت ﺑرﮐﺎﺗﮫ ﻣﯾﺑﺎﺷد{
ﻗﺿﯾﮫ اول:
ﻣﺟﻣوع ﻗﺎﻧون ﺑرای اﺻﻼح ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯾﺳت ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﻗﺎﻧون ﻣوﺟب اﺻﻼح ﺷود اﺣﺗﯾﺎج ﺑﮫ ﻧﮭﺎد اﺟرا
ﮐﻧﻧده وﻧﺎظر دارد.
رﺳول اﮐرم ﺧود ﻋﻼوه ﺑر ﺗﺷرﯾﻊ اﺣﮑﺎم اﻟﮭﯽ در راس ﺗﺷﮑﯾﻼت اداری ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻗرار داﺷت و
دوﻟت ﺑﮫ وﺟود آورد اﯾﺷﺎن ﺣﺎﮐم ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯾﮑرد و ﮐﺷورھﺎی دﯾﮕر ﺳﻔﯾر ﻣﯾﻔرﺳﺗﺎد .اﻣﯾر اﻟﻣوﻣﻧﯾن ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯾﮫ
اﻟﺳﻼم ﻧﯾز روﯾﮫ ﻣﺷﺎﺑﮫ داﺷت.ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت ﺿرورت اﺟرای اﺣﮑﺎم ﻣﺣدود ﺑﮫ زﻣﺎن ﺣﺿرت رﺳول ﻧﯾﺳت
و ﺗﺎ اﺑد ﺿرورت دارد ﭘس ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﻋﻧﺎن و ھرج و ﻣرج اﺣﺗﯾﺎج ﺑﮫ ﺗﺷﮑﯾل ﺣﮑوﻣت اﺳت.از
ﻏﯾﺑت ﺻﻐری ﺗﺎﮐﻧون ﮐﮫ ھزار و ﭼﻧد ﺻد ﺳﺎل ﻣﯾﮕذرد آﯾﺎ ﺑﺎﯾد ھﻣﮫ اﺣﮑﺎم زﻣﯾن ﺑﻣﺎﻧد و ھرج و ﻣرج
ﺷود؟ وظﯾﻔﮫ اﺟرای اﯾن اﺣﮑﺎم ﺑﺎﮐﯾﺳت؟اﺣﮑﺎﻣﯽ ﭼون اﺣﮑﺎم ﻣﺎل و ﻣﺎﻟﯾﺗﮭﺎاﺣﮑﺎم دﻓﺎع ﻣﻠﯽ،اﺣﮑﺎم اﺣﻘﺎق
ﺣﻘوق واﺣﮑﺎم ﺟزاﯾﯽ،ﻟزوم ﻧﺟﺎت ﻣردم ﻣظﻠوم و....
ﭘس ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﯾﺷود=ﻧﯾﺎز ﺑﮫ وﺟود ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت
ﻗﺿﯾﮫ دوم:ﺑﺎ ادﻟﮫ زﯾر ﻣﺷﺧص ﻣﯾﺷود ﮐﮫ در راس اﯾن ﺣﮑوﻣت در ﻧﺑود اﻣﺎم ﺑﺎﯾد ﺟﺎﯾﮕزﯾن وی ﻓﻘﯾﮫ ﺟﺎﻣﻊ
اﻟﺷراﯾط ﺑﺎﺷد
.١آﯾﮫ ﻣﺑﺎرﮐﮫ اطﯾﻌوا ﷲ واطﯾﻌوا اﻟرﺳول و اوﻟﯽ اﻻﻣر ﻣﻧﮑم و اﯾن اوﻟﯽ اﻻﻣر ھﻣﺎن ﻓﻘﯾﮭﺎن ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺷراﯾط
اﻧد
.٢ﻗﺳﻣت دوم رواﯾﺗﯽ از ﺗﺣف اﻟﻌﻘول ﮐﮫ ﺳﯾداﻟﺷﮭدا ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳﻼم در ﻣورد ﻓﻘﮭﺎ ﻣﯾﮕوﯾﻧد:ﭼرا ﻧﺑﺎﯾد ﻏﻠﻣﺎی
دﯾﻧﯽ و اﺣﺑﺎر از ﮔﻔﺗﺎر ﮔﻧﺎھﮑﺎراﻧﮫ ﯾﮭود ﺣراﻣﺧواری آﻧﺎن ﺟﻠو ﮔﯾری ﮐﻧﻧد؟ﺗﺎ اﻟﯽ آﺧر...

٣ﺗوﻗﯾﻊ ﻣﺑﺎرک اﻣﺎم زﻣﺎن ﮐﮫ در آن ﺣﺿرت ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾﻧد :در ﻣﺳﺎﺋل ﻣﺳﺗﺣدﺛﮫ ﺑﮫ روات ﺣدﯾث ﻣﺎ رﺟوع
ﮐﻧﯾد
.۴رواﯾت اﻣﯾر اﻟﻣوﻧﯾن ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳﻼم ﮐﮫ ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﺎن ﻣﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﻌد از ﻣﺎ ﻣﯽ آﯾﻧد و
ﺣدﯾث و ﺳﻧت ﻣرا ﻧﻘل ﻣﯾﮑﻧﻧدو آن را ﭘس از ﻣن ﺑﮫ ﻣردم ﻣﯽ آﻣوزﻧد
.۵ﺣدﯾﺛﯽ ﮐﮫ ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد:اﻟﻔﻘﮭﺎ آﻣﻧﺎ اﻟرﺳوﻟﻔﻘﮭﺎ اﻣﯾﻧﺎن رﺳول اﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺗﻣﺎم وظﺎﯾﻔﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﮭده ﭘﯾﻐﻣﺑران اﺳت
ﺑﮫ ﻋﮭده ﻓﻘﮭﺎ ھم ﻣﯾﺑﺎﺷد
۶رواﯾﺗﯽ از ﻓﻘﮫ رﺿوی ﮐﮫ ﻣﯾﮕوﯾد:ﻣﻧزﻟﮫ اﻟﻔﻘﯾﮫ ﻓﯽ ھذا اﻟوﻗت ﮐﻣﻧزﻟﮫ اﻻﻧﺑﯾﺎء ﻓﯽ ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل
.٧ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻗﺿﯾﮫ ﻋﻘﻠﯽ ﮐﮫ ھدف ﺑﻌﺛت اﻧﺑﯾﺎ ﺗﺷﮑﯾل ﻧظﺎم ﻋﺎدﻻﻧﮫ اﺳت ﭘس اﮔر ﺑﻌد از آﻧﮭﺎ اﯾن اﻣر
ﻣﺗوﻗف ﺷود از ﺣﮑﻣت ﺧداوﻧد و ﻋﻠم او ﺑﮫ دور اﺳت ﭘس ﺑﺎﯾد ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﯽ ﺑرای ﭘﯾﺎﻣﺑران ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ
دﻻﯾل ﻣذﮐور اﯾن اداﻣﮫ دھﻧدﮔﺎن راه ھﻣﺎن ﻓﻘﮭﯾﺎن ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺷراﯾط اﻧد
ﭘس ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﯾدھد=در راس اﯾن ﺣﮑوﻣت ﺑﺎﯾد وﻻﯾت ﻓﻘﯾﮫ ﺑﺎﺷد
***.٢٢٢آﯾﺎ از وﻟﯽ ﻓﻘﯾﮫ اطﺎﻋت ﻣﯾﮑﻧﯾد؟ ﭼرا؟ ﺑﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﭼﮫ ﮔوﻧﮫ ﺑرﺧورد ﻣﯾﮑﻧﯾد؟
ﺛﻣره آﻧﭼﮫ در ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺗﮫ ﺷد اﯾن اﺳت ﮐﮫ:وﻻﯾت ﻓﻘﯾﮫ ﺑﺎ دﻻﯾل ﻋﻘﻠﯽ و ﻧﻘﻠﯽ ﭼﮫ ﺑﺎ ﻧص ﭼﮫ ﺑﺎ رواﯾﺎت ﺛﺎﺑت
ﻣﯾﺷود.و اطﺎﻋت از آن ھم ﺑﮫ ﻋﻧوان واﺟب ﺷرﻋﯽ ھم ﺑﮫ دﻻﯾل ﺳﯾﺎﺳﯽ ھم ﺑﮫ دﻻﯾل ﻣﻠﯽ ﺛﺎﺑت ﻣﯾﮕردد
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،اﻣر ﺑﮫ اطﺎﻋت از وﻟﯽ ﻓﻘﯾﮫ اﻣر ﺑﮫ ﻣﻌروف و ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن آن ﻧﮭﯽ از ﻣﻧﮑر و واﺟب
اﺳت.ودر ﺻورت ﺗرک اﯾن واﺟب دﯾن و اﺳﺗﻘﻼل ﮐﺷور ﺑﮫ ﺧطر ﻣﯽ اﻓﺗدو ﻧظﺎم ﺳﻠطﮫ و دﺷﻣﻧﺎن ﻗﺳم
ﺧورده ﻧظﺎم ﺑرای اﯾران ﻋزﯾز ﭼﻧﮕﺎل ﺗﯾز ﻣﯾﮑﻧد ﭼرا ﮐﮫ اطﺎﻋت از رھﺑری ﺑﺎﻋث ﺣﻔظ وﺣدت ﻣﯾﺷود و
ﺑﮫ ﻓرﻣوده ﺣﺿرت اﻣﺎم :ﺑﺎﯾد ﭘﺷﺗﯾﺑﺎن وﻻﯾت ﻓﻘﯾﮫ ﺑود ﺗﺎ ﺑﮫ ﮐﺷور آﺳﯾﺑﯽ ﻧرﺳد.

