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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.

ه ،گاھی مجبور بھ اجمال با توجھ بھ تجربھ ھای متفاوت دوستان در مورد تعداد سواالت پرسیده شد
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 

ستانی کھ وقت کافی برای مطالعھ ندارند اھم شرعی بوده است(بحث  والیت فقیھ وکفن میت) لذا برای دو
 مطالب با عالمت***مشخص شده است.

در بعضی از مطالب اطالعات الزم 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 

  اسبی با کتب احکام عمومی ندارد.شده است کھ تن

الزم بھ ذکر است مبحث والیت 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 ،والیت فقیھ 

 تھ مورد توجھ بوده است.حضرت امام قدس سره و آیت هللا مصباح یزدی دامت برکا

 در اغلب مسایل و موارد  اختالفی نظر حضرت امام خمینی قدس سره مالک قرار گرفتھ است.

این نوشتار درمقام بیان احکام کاربردی نمیباشد پس دقت بفرمایید در مسایل مبتال بھ، بھ مرجع خود 
 رجوع کنید.

ا حقوقدان نوشتار حاضر نظرات خود را ب ودر آخراز ھمھ عزیزان خواھشمندم برای رفع نقص وتکمیل
hoghoghdan135.blogfa.com  ...در میان گذارید  

 

                                                                                             
والسالم علیکم ورحمھ هللا                                                                

     

 

 

 مبحث اول :تقلید



.اعلم کیست؟ومرجع تشخیص آن چیست؟شما چھ گونھ مرجعتان را انتخاب کردید؟١  

ج:کسی کھ ازدیگران در شناخت قواعد و مدارک ،نظایر و اخبار،وفھم آنھا(در استنباط احکام)  احکام 
تشخیص آن خبرگان دراستنباط اند. روش انتخاب مرجع یکی ازین سھ راه است:اول:  قوی تر باشد.مرجع

آنکھ خود انسان یقین کند، مثل آنکھ از اھل علم باشد و بتواند مجتھد و اعلم را بشناسد. دوم: آنکھ دو نفر 
دیق کنند، بھ توانند مجتھد و اعلم را تشخیص دھند مجتھد بودن یا اعلم بودن کسی را تص عالم عادل کھ می

توانند  ای از اھل علم کھ می شرط آنکھ دو نفر عالم عادل دیگر با گفتھ آنان مخالفت ننمایند. سوم: آنکھ عده
شود، مجتھد بودن و یا اعلم بودن کسی را  مجتھد و اعلم را تشخیص دھند و از گفتھ آنان اطمینان پیدا می

کرده کھ کار را خیلی راحت کرده است.نفر را انتخاب  ٧تصدیق کنند.البتھ جامعھ مدرسین   

یز است؟.آیا تقلید ابتدایی از میت جا٢***  

یز نمیدانندج:بیشتر فقھا جا  

..آیا بقای بر تقلید میت جاییز است؟مقلد نمیتواند برتقلیید مرجع میت باقی باشد و وظیفھ او رجوع بھ ٣***
را جویا شود. مرجع زنده است و اگر بخواھد باقی باشد باید نظر مرجع زنده  

.مقدار بقای بر تقلید میت چھ گونھ است؟۴  

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.

.اگر مجتھد مقلد از دنیا برود تا تعیین مجتھد جدید تکلیف چیست؟۵  

باقی باشد یا احتیاط کند.ج:میتواند بر فتوای او   

.آیا تقلید استقاللیست یا بھ تبع خانواده و سرپرست؟۶  

 ج: استقاللی

.آیا جایز است یک نفر ھمزمان دو مرجع تقلید داشتھ باشد؟٧  

ج:اگر ھرکدام در باب خاصی تخصص داشتھ باشند تبعیض واجب است و درسایر موارد کھ اختالف 
د.دارند احوط القولین باید لحاظ شو  

 

 

 



 مبحث دوم:نجاسات و مطھرات
 فصل اول: نجاسات

 بخش اول:اعیان نجسھ

.اعیان نجسھ چیست؟٨  

 ج:بول،غائط،منی؛مردار،خون،سگ،خوک،شراب؛کافر،فقاع،عرق شتر نجاست خوار

.کدام کافر نجس است:٩  

و  ج:طبق نظر حضرت امام تمام اقسام کافر و طبق نظر بعضی ھمھ بھ جز اھل کتاب.و صب کننده نبی
 معصومین نیز ملحق بھ نجاست کافرند.

 بخش دوم:متنجس ھا

:شرایط تنجس (نجس شدن شی ء)چیست؟١٠***  

ج:مالقات(برخورد بانجس) رطوبت  مسریھ (سرایت کننده)یکی یا ھردو(بھ جز درمردار)،مالقات در 
 باطن بدن نباشد(مثل داخل بینی یا گوش)

.نجاست آب چھ شرایطی دارد؟١١  

سھ گانھ بو رنگ ومزهج:تغییر اوصاف   

.آیا تمام احکام منجس بر متنجس بار میشود؟١٢  

 ج:طبق نظر حضرت امام بلھ

.راه اثبات نجاست چیست؟١٣  

 ج:اخبار ذوالید(کسی کھ چیزی را دراختیار دارد)،علم،شھادت دو مرد عادل

.آیا جستجوی از نجاست الزم است؟ ١۴  

جستجو کند ج:خیر مگر شبھھ حکمیھ باشد کھ باید آن حکم را  

 فصل دوم:مطھرات
.مطھرات در اسالم چیست؟١۵  



 ج:اسالم. (کافر اگر شھادتین بگووید).

 استحالھ(چوب نجس بسوزد و خاکستر شود) 

 وانقالب(تبدیل شراب بھ سرکھ)،

 انتقال(پشھ ای کھ خون انسان را بمکد و حاال جزو خون پشھ محسوب شود)،

کھ درآن حیوانی را کھ بھ خوردن مدفوع انسان عادت کرده استبرای حیوان نجاست خوار(رعایت مدتی 
 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.

و مزروعی و فرش و حصیر زمین شامل خاک یا سنگ یا شن  خشک وپاک ( راه رفتن روی آسفالت 
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 
جود دارد . تربودن متنجس.واینکھ آفتاب بھ تنھایی خشک کند نھ  مثال با باد زیاد.وآفتاب بدون مانع اگر و

 و مستقیم  بتابد

تبعیت.  با پاک شدن شیئ  شی ء دیگر نیز پاک شود مثال باتبدیل شراب بھ سرکھ ظرف آن ھم پاک  
 میشود یا پاک شدن فرزند بھ تبعیت از اسالم پدر کافر

شد(مثال گالب نباشد)پاک باشد. پس از آب کشیدن عین نجاست درآن باقی نمانده باشد.مانعی آب:مطلق با
 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

کننده بودنش فقط در حال باریدن آن آب باران:بدون واسطھ بر شی بریزد ،صدق ریزش باران کند،پاک 
 است. 

.تعفیر چیست؟١۶  

 خاک مال کردن ظرف نجس شده بھ ولوغ(آب دھان سگ)

 مبحث چھارم: عبادات



.عبادت حرام چیست؟١٧  

 ج:سجده بر غیر خدا

.عبادات واجب کدام است؟١٨***  

ت.کفارا١١.حج١٠.عمره٩.زکات٨.خمس٧.روزه۶.سجده تالوت۵.نماز۴.تیمم٣.غسل٢.وضو١ج:  

 فصل اول:نماز
.نمازھای واجب کدام است؟١٩***  

.نماز قضای پدر کھ بر پسر بزرگتر واجب ۵.طواف واجب خانھ کعبھ۴.میت٣.آیات٢.یومیھ١ج:
.نماز واجب بھ وسیلھ نذر و قسم وعھد۶است  

.نماز عید فطر و قربان آیا واجب است؟٢٠  

است.ج:در زمان حضور امام علیھ السالم بلھ ودر زمان غیبت مستحب   

.آیا داشتن والیت اھل بیت شرط صحت نماز است یا قبولی؟ ٢١  

 ج: بھ نظر اکثر فقھا شرط صحت است

 بخش اول:وضو

.آیا دروضو شستن صورت با دست راست واجب است؟٢٢  

 ج: خیر 

.وضو صحیح چھ گونھ است؟٢٣ *** 

 ج:ابتدا صورت را از باال بھ پایین میشوییم

سپس دست راست و بعد از آن دست چپ ازآرنج تا سر انگشتھا و برای کسب یقین از مقدار کمی باالتر 
ازآرنج را نیز باید شست.شستن صورت و دستھا درمرحلھ اول واجب برای بار دوم جایز(بھ نظر بعضی 

سح را مستحب) و در مرتبھ سوم حرام است .اما وضو را باطل نمیکند مگر دفعھ سوم دست چپ کھ م
دچار اشکال میکند وموجب بطالن 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 
مگر موی بلند  و از پھنا اندازه سھ انگشت باشد.الزم نیست مسح برکف سر باشد و برمو نیز کفایت میکند

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.



.اگر شخص بعد ازینکھ دو مشت آب بر دست بریزد یکآب بر شیر ریختھ و آن راببند مسح او صحیح ٢۴
؟است  

ج:اگر بعد از ریختن آب برشیر برای تمام کردن وضو دست میکشد و با آب وضو مسح کند صحیح 
 است.

.حکم مسح با رطوبت سایر اعضای وضو چیست؟٢۵  

 ج:در حال اظطرار بی اشکال است اما درحال اختیار اختالف است

.آیا خشک بودن محل مسح ضروریست؟٢۶  

وبت دست بھ آن اثر نکند باطل است.اگر رطوبت محل مسح بھ قدری باشد کھ رط  

.آیا مسح کردن روی جوراب و کفش و...صحیح است؟ ٢٧  

 ج:خیر مگر درموارد سرمای شدی یا ترس از دزد و درنده و...

.تفاوت وضوی ترتیبی و ارتماسی درچیست؟٢٨***  

ا با نیت وضو ج:این دو در مسح ھا و از باال بھ پایین بودن تفاوتی ندارند فقط در وضوی ترتیبی اعض
 شستھ میشوند و در وضوی ارتماسی بھ نیت وضو در آب فرو برده میشوند.

.   آیا تبعیض در یک وضو جایز است؟٢٩  

٣ج:بلھ اگروضوی بعضی از اعضا را  ارتماسی و بعضی اعضا را ترتیبی بگیرد صحیح است.  

. شرایط وضو چیست؟٣٠  

 الف:قصد وضوی مستمر در طول وضو

رد باید تمام اعمال وضو را انجام دھد (درحالت اختیار)و اگر دیگری او را وضو دھد ب.مباشرت .خود ف
 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 
اعضا نیازی بھ طھارت ندارند مگر مخرج بول یا غائط کھ اولی آن است کھ اول آن را تطھیر  است)سایر

 کند بعد وضو بگیرد.

 د.در اعضای وضویش مانعی در رسیدن آب نباشد(الک،ریمل،جوھر خودکار اگر جرم داشتھ باشد.

 ه.استعمال آب برای او مانع نداشتھ باشد(مریضی کھ با آب بدتر شود)

پاک باشدو.آب وضو   



 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 طال ونقره نباشد

 و.وقت برای نماز و وضو بھ اندازه کافی باشد

 ی.ترتیب و مواالت

.آیا راه رفتن در بین وضو اشکال دارد؟٣١  

مسح چند قدم راه برود بعد سرو پارا مسح کند صحیح است.ج:اگر بعد شستن صورت و دستھا و قبل از   

.چھ چیزھایی وضو را باطل میکند؟٣٢  

.خوابی کھ بھ واسطھ آن چشم نبیند ۴.باده معده و روده کھ از مخرج غائط خارج روده٣.غائط٢. بول١ج:
زبین میبرد .چیزھایی کھ عقل را ا۵و گوش نشنود ولی اگر چشم نبیند اما گوش بشنود وضو باطل نمیشود

.کاری کھ برای آن باید غسل کرد مثل جنابت٧.استحاضھ زنان۶مانند مستی بیھوشی دیوانگی   

 بخش دوم:غسل

.غسل ھای واجب کدام است؟٣٣***  

.جنابت (بر جنب عالوه بر غسل رعایت این مسایل ھم واجب است: ١.ج:غسلھای واجب ھفت  موردند
اسم خداوند و بنابر احتیاط واجب اسامى پیامبران و ائمھ (ع اجتناب ازرساندن جایى از بدن بھ خط قرآن 

  ). 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 
ن سوره ھایى از قرآن كھ سجده واجب دارد حتى یك حرف از آن . توقف در بیرون مسجد باشد. خواند

. ۵.استحاضھ۴.نفاس(خونی کھ بعد ازتولد از تولد فرزند از مادر خارج میشود)٣.حیض٢حرم امامان ) 
 .غسل مس میت٧.غسلی کھ بھ واسطھ عھد و نذر و قسم برانسان واجب میشود۶غسل میت

م یک کفایت  از وضو ھم میکند؟.انواع غسل کدام است؟ کدا٣۴***  

ج: ترتیبی و ارتماسی. نوع آن مھم نیست فقط متعلق نیت مھم است کھ فقط غسل جنابت کفایت از وضو 
 میکند.

.نحوه غسل کردن چھ گونھ است؟ ٣۵***  

ج:در غسل ترتیبی نیت کرده اول سرو گردن را شستھ سپس طرف راست و بعد طرف چپ را 
ارتماسی نیت کرده و بھ تدریج در آب فرو میرویم تا تمام بدن زیر آب رود(تدریجی) میشوییم.ودر غسل 



  و احتیاط آن است کھ تمام بدن یکدفعھ زیر آب رود(دفعی)

  .آیا در غسل تربیت و مواالت شرط است؟٣۶

  ج:ترتیب شرط صحت است اما مواالت خیر.

  .تفاوت غسل ترتیبی و ارتماسی درچیست؟٣٧***

ز غسل ارتماسی بفھمد بھ مقداری ازبدن آب نرسیده باید دوباره غسل کندولی در غسل .اگر بعد ا١ج:
ترتیبی اگر در سمت چپ باشد فقط ھمان قسمت رامیشوید و اگر در سمت راست باشد آن قسمت را بھ 
عالوه سمت چپ و اگر قسمت نشستھ درسرو گردن باشد باید پس از شستن آن قسمت دوباره سمت راست 

  یز بشوید.وچپ را ن

.در غسل ارتماسی باید تمام بدن پاک باشد ولی در غسل ترتیبی پاک بودن تمام بدن واجب نیست واگر ٢
  تمام  بدن نجس باشد و ھرقسمتی را پیش از غسل دادن آن قسمت آب بکشد کافی است.

  .مواردی کھ الزم است غسل بھ صورت ترتیبی یا ارتماسی انجام شود کدام است؟٣٨

غسل ترتیبی وقت ندارد و برای ارتماسی دارد باید ارتماسی کند. و کسی کھ روزه واجب گرفتھ اگر برای 
یا برای حج یا عمره احرام بستھ نمیتواند غسل ارتماسی کند.اما اگر ازروی فراموشی غسل کند اشکالی 

  ندارد.

  بخش سوم:تیمم

  .مواردی کھ باید بھ جای وضو یا غسل تیمم کرد کدام است؟٣٩

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.

  .آیا فحص از آب واجب است؟۴٠

  ج:بلھ باید بھ قدری جستجو کند کھ یقین بھ نیافتن آب حاصل شود

  کند نمازش چھ حکمی دارد؟.اگر کسی دنبال آب نرود و وقت نماز تنگ شود و تیمم ۴١

  ج:معصیت کرده ولی نمازش با تیمم صحیح است.

.کسی کھ یقین دارد آب پیدا نمیکند بھ دنبال آب نرود و با  تیمم نماز بخواند بعد بفھمد کھ اگر میگشت ۴٢
  آب پیدا میشد نماز او چھ حکمی دارد؟

  باطل است.



  .دستور تیمم را بیان کنید.۴٣***

ست برچیزی کھ تیمم برآن صحیح است.دوم:کشیدن کف ھر دو دست بھ پیشانی و ج:اول زدن دو کف د
دو طرف آن از جایی کھ موی سر میروید تا ابروھا وباالی بینی و بنابر احتیاط واجب باید دستھا روی 

  ابروھا ھمئ کشیده شود

چپ  سوم : کشیدن کف دست چپ بھ تمام پشت دست راست و کشدن کف دست راست برتمام پشت دست
  برای اینکھ یقین حاصل شود اندکی باالی مچ را ھم باید مسح کرد ولی مسح بین انگشتان الزم نیست.

  .تیمم بدل از وضو وغسل چھ فرقی دارند؟۴۴

  ج: تفاوت ندارند.

  .شرایط صحت تیمم چیست؟۴۵

.مواالت (بدون فاصلھ انجام دادن کارھای ٣.مباشرت(درحال اختیار خودش انجام دھد)٢.نیت١
.ترتیب(باید بھ دستور گفتھ شده عمل شود و درصورت جابھ جایی ترتیب ھریک چھ عمدا و چھ ۴یمم)ت

.در کف دستھا و یا ۶.پیشانی و دستھا را باید ازباال بھ پایین مسح نماید.۵سھوا محکوم بھ بطالن است)
مسح  پیشانی و پشت دستھا مانعی نباشد(اگر زخم یا پارچھ بستھ بر زخم باشد از روی ھمان

.دستھا را برپیشانی و پشت دستھا بکششششد(صدق ٨.اعضای تیمم درحال اختیار پاک باشد.٧کند)
  کشیدن)

  .تیمم بھ چھ چیزھایی صحیح است؟۴۶

  ج: اول:مطلق روی زمین غیر ازمعادن وگیاھان آن دوم:گرد و غبارسوم:گل 

  باوجود ھریک نوبت بھ بعدی نمیرسد.

  .تیمم بر سنگھا چھ حکمی دارد؟۴٧

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

  .شرایط چیزھایی کھ تیمم بر آن صحیح است چیست؟۴٨

  ج: اول:پاک باشد دوم:با چیزی کھ تیمم بر آن صحیح نیست مخلوط نباشد سوم: غصبی نباشد

  .چھ چیزھایی تیم را باطل میکند؟۴٩

  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 
  سل ھایی کھ میشود با آن غسل نماز خواند مثل جنابت را باطل میکند و باید برای آن نماز وضو بگیرد.غ

  

.اگر کسی بخاطر نیافتن آب یا عذری تیمم کرده و حاال عذر برطرف شده یا آب پیدا شود تکلیف ۵٠
  چیست؟

باشد "الزم  بعد ازنماز" باشد تیممش باطل میگردد و اگر" قبل از نمازج:اگر وجد ماء یا رفع عذر" 
اگر بعد از رکوع رکعت اول باشد نیاز بھ اعاده نیست و   "اثنای نماز"نیست نمازش را اعاده کند ودر 

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 مثال دور 

  .آخر طواف آب بیابد

  بخش چھارم:جبیره

  .جبیره چیست؟۵١

  ج:چیزی کھ با آن زخم و شکستھ را میبندند و دوایی کھ روی زخم و مانند آن میگذارند جبیره نام دارد

  .مواردجبیره چیست؟۵٢

  ج:

. در اعضا وضو یا غسل چیزی چسبیده کھ برداشتن آن ممکن نیست یا برداشتن با مشقت غیر قابل ١
  تحمل ھمراه است

  عضا وضو یا غسل زخم،دمل،یاشکستگی باشد ونتواند بھ طور معمول وضو بگیرد.در ا٢

.اگر بھ دلیل امراض چشمی روی چشم خود را بچسباند باید جبیره بگیرد واحتیاط آن است کھ تیمم ھم ٣
  بنماید

  .اگر دریکی از اعضا وضو نجاستی چسبیده کھ رفع آن ممکن نیست مثل خون ناشی از کوبیدگی ۴

  ر وضوی جبیره چیست؟.دستو۵٣

ج: کسی کھ یکی از شرایط باال را دارد  اگر ضرر ندارد باید جبیره را بردارد و اگر ممکن نباشد الزم 
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

  .مواردی کھ عالوه بر وضوی جبیره تیمم نیز الزم است کدام است؟۵۴



  ج:

  .اگر جبیره نجس است یا نمیشود روی آن دست تر کشید احتیاط واجب آن است کھ تیمم  نیز بنماید١

  .اگر جبیره بیش از حد معمول اطراف زخم را گرفتھ و برداشتن مقدور نیست٢

  ت موی چشم را بچسباند.اگر انسان برای مرضی کھ درچشم اوس٣

  .کسی کھ نمیداند وظیفھ اش تیمم است یا وضوی جبیره ای۴

  .اگر درجای وضو یا غسل غیر زخم چیزی چسبیده کھ برداشتن آن مشقت دارد۵

  و...

  .غسل جبیره ای چھ گونھ است؟۵۵

  ج:مانند وضوی جبیره است اما نمیتوان آن را ارتماسی انجام داد

  بخش پنجم:لباس نمازگزار

  .حکم خون کمتر از یک درھم بر روی لباس نمازگذار چیست؟۵۶

  ج:بھ فتوای امام وسایرین در موارد زیر بخشیده شده است:

  .از خون سھ گانھ بانوان(حیض نفاس استحاضھ)نباشد١

  .رطوبتی ازخارج بھ آن نرسیده باشد٢

  .نجاست دیگر بھ آن نرسیده باشد٣

  حاصل شده باشد. .بھ واسطھ زخم یا دملی کھ در بدن اوست۴

  .درچھ مواردی نماز خواندن با لباس نجس صحیح است؟۵۶

  . خون کتر از یک درھم١ج:

  .خون آلودگی منشاء از زخم یا دمل بدن٢

  .آن کھ ناچار باشدبا بدن یا لباس نجس نماز بخواند.٣

ولی احتیاط .اگرنداند کھ بدن یا لباسش نجس است وبعد از نماز بفھمد نجس بوده نماز او صحیح است ۴
  مستحب آن است اگر وقت دارد نماز را دوباره بخواند.

.اگر نجس بودن چیزی را فراموش کند وبدن یا لباسش با رطوبت بھ آن برسد ودرحال فراموشی نماز ۵



بخواند و بعد از نماز یادش بیاید نماز او صحیح است.ولی اگربدنش بارطوبت بھ چیزی کھ نجس بودن 
رسد وبدون اینکھ خود را آب بکشد غسل کند و نماز بخواند غسل ونمازش باطل /انرا فراموش کرده ب

  است.

.اگر کسی لباسش یا بدنش را آب بکشد ویقین کند کھ پاک شده است و با آن نماز بخواند وبعد ازنماز ۶
  بفھمدپاک نشده نمازش صحیح است.

  .در چھ مواردی نماز خواندن فقط با لباس نجس صحیح است؟۵٧

  باسھای کوچک  مثل جوراب و عرقچین اگر نجس باشد. ل١ج:

.زنی کھ پرستار بچھ است و بیش از یک لباس ندارد ھرگاه شبانھ روز یک مرتبھ لباس خود را آب ٢
بکشد اگر چھ تا روز دیگر لباسش بھ بول بچھ نجس شود  میتواند با آن نماز بخواند ولی احتیاط واجب 

یکمرتبھ برای اولین نمازی کھ لبتسش پیش از آن نجس شده آب  آنست کھ لباس خود را در شبانھ روز
  بکشد.

  .مقدار پوشش نمازگذار چقدر است؟۵٨

ج: برای مرد پوشش عورتین و زن تمام بدن بھ جز صورت و دستھا تا مچ درمورد کف پا و دست مورد 
  اختالفی است.

  .شرایط لباس نمازگذار چیست؟۵٩***

.از ۴اجزای مردار نباشد(حیوان مرده ای کھ خون جھنده دارد ) .از٣.غصبی نباشد٢. پاک باشد١ج:
.اگر مرد است لباس او ۵اجزای حیوان حرام گوشت نباشد(چھ خون جھنده داشتھ باشد چھ نداشتھ باشد)

  .۶طالباف  و از ابریشم خالص و حریر خالص نباشد 

  ام است؟.لباسی کھ پوشیدن آن حرام است ولی نماز با آن محتمال صحیح است کد۶٠

  ج:لباس شھرت کھ پارچھ یا رنگ یا دوخت  آن برای کسی کھ کھ میخواھد آن را بپوشد معمول نیست

  .لباسی کھ پوشیدن آن حرام است ولی نماز با آن باطل نیست کدام است؟۶١

  ج:نماز با لباس مردانھ برای زنان و لباس زنانھ برای مردان

  بخش ششم:اوقات نماز
  انی است؟.وقت نماز صبح چھ زم۶٢

ج:نزدیک نماز صبح از طرف مشرق سفیده ای رو بھ باال 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.

  .زمان فضلیت نماز صبح چھ وقتیست؟۶٣

  ج:از اول طلوع صبح صادق تا آشکار شدن قرمزی طرف مشرق یا حمره مشرقیھ

  .وقت مخصوص نماز ظھر چھ زمانیست؟۶۴

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.

  فضیلت نماز ظھر و عصر چھ زمانیست؟: وقت ۶۵

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.

  .وقت مخصوص نماز مغرب و عشا چھ زمانیست؟۶۶

(زمان ازبین رفتن شفق احمر)است تاوقتی کھ از مغرب بھ  ج:وقت مخصوص نماز مغرب از اول مغرب
اندازه سھ رکعت نماز بگذرد و زمان مخصوص عشاء وقتی است کھ بھ اندازه خواندن نماز عشاء بھ نیمھ 

  شب شرعی زمان مانده است.

  .وقت فضیلت نماز مغرب و عشاء چھ زمانیست؟۶٧

کھ از سمت مغرب در آسمان پیدامیشود)ازبین  نماز مغرب:از اول مغرب تا وقتی حمره مغربیھ (سرخی
  برود نماز عشاء:بعد از برطرف شدن حمره مغربیھ تا دو سوم ازشب

  بخش ھفتم:مکان نمازگزار

  .شرایط مکان نمازگزار چیست؟۶٨***

(نھ ملکش  نھ منافعش و نھ ازحیث تعلق حق دیگران  مانند حق رھن، حق سبق مثل ٢.غصبی نباشد١ج:
نشستھ دیگری جای او را غصب کند،حق شریک حق امام وفقرا حق خود میت یا  کسی کھ در مسجد

(نماز در ھواپیما و... بھ شرط رعایت قبلھ صحیح ٣ورثھ اش یا طلبکاران میت). بی حرکت باشد
.دارای نجاستی ۴است).مکانی باشد کھ بتوان افعال نماز را صحیح انجام داد( مثالجا برای سجده باشد )

انگشت جاییز ۴.مکان نمازگزار مسطح باشد(اختالف محل سجده تا ۵ن نماز میشود نباشدکھ موجب بطال
است) مقدم بودن مرد بر زن و عقب تر از قبور ائمھ نمازگذاردن و بربام کعبھ و درون ان ازموارد 

  اختالفی است.

  بخش ھشتم: مستحبات نماز



  .مستحبات قبل از نماز چیست؟۶٩***

  بار کلمھ الصاله. .اذان واقامھ گفتن سھ١ج:

مرتبھ) اشھد ان ال الھ اال هللا ،اشھد ان محمد رسول هللا،اشھد ان علی ولی ۴جملھ است .هللا اکبر( ١٨اذان 
  هللا،حی علی الصاله،حی علی الفالح،حی علی خیر العمل،هللا اکبر، ال الھ اال هللا(ھرکدام دومرتبھ)

ذان و یک مرتبھ ال الھ اال هللا از آخر اذان کم میشود.وبعد جملھ است.دو مرتبھ هللا اکبر از اول ا ١٧اقامھ 
  از گفتن حی علی خیرالعمل باید دومرتبھ قدقامت الصاله اضافھ نمود.

  اشھد ان علی ولی هللا جزو اذان و اقامھ نیست ولی خوب است گفتھ شود.

  .دعای قبل از شروع نماز:٢

لیک توکلت صلی علی محمد وآل محمد وافتح اللھم الیک توجھت و مرضاتک ابتغیت و بک آمنت و ع
قلبی لذکرک وثبتنی علی دینک وال تزغ قلبی بعد اذ ھدیتنی  وھب لی من لدنک رحمھ انک انت الوھاب. 

  و دعاھای دیگر از قبیاللھم رب ھذه الدعوه التامھ...

  بخش نھم:واجبات نماز

  .واجبات نماز کدام  است؟٧٠

  ٩.تشھد٨.ذکر٧.سجود۶.رکوع۵.قرائت۴.تکبیره االحرام٣.قیام٢.نیت ١چیز است. ١١ج:واجبات نماز 

  . مواالت١١ترتیب  ١٠سالم.

  بند اول:واجبات رکنی و غیر رکنی

  .واجبات رکنی و غیر رکنی چیست؟٧١***

ج:بعضی واجبات رکن است یعنی خلل درآنھا سھوا یا عمدا موجب بطالن نماز است  و غیر رکن آن 
  درآن نماز را باطل میکند ولی خلل سھوی  درآن مبطل نماز نیست. است کھ زیادی یا نقصان عمدی

  .دوسجده۴.رکوع٣.قیام متصل بھ رکوع٢.نیت١رکن مورد اتفاق ھمھ فقھا:

رکن بودن تکبیره االحرام وقیام درموقع ادای تکبیره االحرام مورد اختالف است و حضرت امام آن را 
  رکن میدانند.

  بند دوم:نیت

  نیت چیست؟.حکم عدول از ٧٢

  ج:درموارد زیر جایز است:



.در صورتى كھ بین نماز عصر متوجھ شود نماز ظھر را نخوانده یا ٢.از نماز عصر بھ نماز ظھر ١
.از عشاء بھ ۴.از قضاى عصر بھ قضاى ظھر٣باطل بوده واجب است نّیت را بھ نماز ظھر برگرداند.

  ..از جماعت بھ فرادا. ٧اء. .از اداء بھ قض۶.از قضاى عشاء بھ قضاى مغرب ۵مغرب . 

  درموارد زیر ممنوع است: 

از فرادا بھ جماعت ۴.از قضاء بھ اداء. ٣از مغرب بھ عشاء. ٢.از نماز ظھر بھ نماز عصر. ١
از واجب بھ ٧از مستحب بھ نماز مستحبى دیگر. ۶از مستحبى بھ واجب . ۵(بنابراحتیاط واجب ). 

  مستحب 

  استثناء: 

ھ براى كسى كھ خواندن سورهء جمعھ را فراموش كرده و سورهء دیگرى الف : در ظھر روز جمع
  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.

  اجب است:در موارد زیر و

.درنمازھایی کھ ترتیب درآنھا شرط است مانند ظھر وعصر در صورتی کھ متوجھ شود اولی ١
  رانخوانده یا شک برایش حادث شود در این صورت عدول از دومی بھ اولی واجب است

  .اگر مسافر بھ نیت نماز شکستھ مشغول شود ودر اثناء نماز تصمیم بگیرد  ده روز یا بیشتر بماند٢

فری کھ قصد کرده ده روز درجایی بماند اگر دربین نماز چھار رکعتی از قصد خود برگردد .مسا٣
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

  



  .قیام واجب کدام است؟٧٣***

  ج:

  و قیام پیش از رکوع(متصل بھ رکوع)کھ واجب رکنی است. .قیام موقع تکبیره االحرام١

  .قیام درحال خواندن حمدو سوره و تسبیحات اربعھ  وبعد از رکوع از واجبات رکنی نیست٢

اگر رکوع را فراموش کند وبعد ازحمدو سوره بنشیند یادش بیاید رکوع نکرده باید بایستد و بھ رکوع رود 
خمیدگی بھ رکوع رود چون قیام متصل بھ رکوع را انجام نداده نماز او  واگر بدون اینکھ بایستد بھ حالت

  باطل است.

    بند چھارم:تکبیره االحرام

  ..تکبیره االحرام چیست و وجھ تسمیھ آن را بیان کنید.٧۴***

ج:گفتن دهللا اکبر ر اول ھر نماز پس از نیت کھ واجب و رکن است و بھ آن تکبیر افتتاح نیز میگویند. 
تسمیھ آن این است کھ با گفتن تکبیره االحرام  انجام آنچھ نماز را باطل میکند بر نمازگزار حرام وجھ 

  میشود مثل حاجی کھ با لباس پوشیدن محرم میشود.

  . حکم شک در تکبیره االحرام چیست؟٧۴

ر ج: شک در اصل گفتن یا نگفتن الف: وارد اذکار نماز شده =بھ شکش اعتنا نمیکند ب: وارد اذکا
  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 االحرام = بنارا میگذارد کھ 
  تکبیره االحرام بوده.

  بند پنجم:حمدو سوره قرائت

  زھای واجب چھ حکمی دارد؟.خواندن بیش از یک سوره پس از حمد در نما٧۵

  ج: مکروه است

  .آیا بسم هللا الرحمن الرحیم جزء سوره است؟٧۶

  ج. بلھ غیر از سوره توبھ کھ بسم هللا ندارد

.آیا میشود حمد و سوره را از روی کتاب خواند؟ حمد  وسوره را بخوانید و بگویید کدام آیھ ٧٧***
  درمورد اصول الدین است.



  ج: بلھ میشود.

لدین شامل :توحید نبوت امامت عدل ومعاد میباشد ,ودر برابر فروع الدین یا ھمان شاخھ ھای اصول ا 
نھی از  -٨امر بھ معروف  -٧جھاد  - ۶حج  -۵خمس  -۴زکات  -٣روزه  -٢نماز  -دین قرار میگیرد کھ

  تبری(دشمنی با دشمنان خدا)  -١٠تولی (دوستی با دوستان خدا) -٩منکر 

رحیم(رحمن اشاره بھ رحمت عام خدا دارد مثل بارش باران کھ ھم بر سر کافر میریزد .بسم هللا الرحمن ال
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 

( ک؛موجود در ایاک نشانھ افراد است یعنی فقط و فقط تورا میپرستیم وفقط از تو یاری نستعین
  میجوییم،اشاره بھ توحید)اھدنا الصراط المستقیم،صراط الذین انعمت علیھم غیر المغضوب علیھم والظالین

  سوره کوثر:

ھا صحبت شده برخالف این سوره  در مکھ نازل شده و مانند سایر سوره ھای مکی کمتر ازاحکام در آن 
سوره ھای مدنی کھ درمورد تشریع اند سوره ھای مدنی  معموالطوالنی اند وآیات طوالنی دارند. سوره 
ھای مدنی :بقره ،آل عمران، نساء ،انفال ،توبھ ،رعد،حج ،نور،احزاب ،محمد،فتح ،حجرات ،الرحمن، 

تحریم، انسان ،نصر،زلزلھ ،بینھ )شان حدید،مجادلھ، حشر،ممتحنھ، صف، جمعھ ،منافقون، تغابن، طالق، 
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

  وندگارت نماز بھ پا دار و قربانی دهفصلی لربک وانحر.پس برای خدا

  انا شانئک ھو االبتر.ھمانا کھ مسخره کنندگات دم بریده و بی وارث اند.

  .چھ سوره ھایی را در نماز نمیشود خواند؟٧٨

  . سوره بزرگ کھ باعث گذشتن وقت نماز است١ج:

دن باید در ھمان .سوره ھایی کھ سجده واجب دارند (جایز نیست)بھ نظر حضرت امام در صورت خوان٢
  حال نماز بھ سجده اشاره کند) و سوره سجده دار در نماز مستحب و واجب با نذر و قسم جایز است.

  .در چھ صورت خواندن سوره الزم نیست؟٧۵

.عجلھ ٣.ناچار شود سوره را نخواند (ترس از دزد یا درنده)٢.وقت نماز تنگ باشد١ج:
.در رکعت سوم وچھارمنماز اگر خواندن حمد را اختیار کند نیاز بھ سوره ۵.مریضی۴عقالیی
.نماز جماعت در صورتی کھ در رکعت سوم یا چھارم اقتدا کند و اگر سوره بخواند ٧.نماز احتیاط۶نیست

  .نمازھای مستحبی (مگر آنھا کھ سوره شرط صحتشان است)٨را درک نکند. رکوع امام



  بند ششم: جھر و اخوات

  .جھر و اخوات  چیست؟٧۶***

  یعنی بلند و آھستھ خواندن در نماز

  .حکم جھر و اخوات چیست؟٧٧***

   ج:

 در ركعت سوم و چھارم نماز حمد یا تسبیحات باید آھستھ خوانده شود 

  در ركعت اول و دوم نماز بھ این شرح است : ولى حكم حمد و سوره

  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.

  معھ: طبق نظر حضرت امام شایستھ است آھستھ خوانده شود نماز ظھر روز ج

  نماز جمعھ:مستحب است بلند خوانده شود.

  اگر در جایى كھ باید نماز را بلند بخواند عمداً آھستھ بخواند یا در جایى كھ باید آھستھ بخواند  -٢

  ھ باشد صحیح است . عمداً بلند بخواند نمازش باطل است ولى اگر از روى فراموشى یا ندانستن مساءل

  بقیھ اذکار نماز راد میتوان آھستھ یا بلند خواند.

  .میزان در بلند یا آھستھ خواندن چیست؟ ٧٨

  ج: شنیده شدن جوھر صدا توسط خود شخص

  .تکلیف کسی کھ خواندن حمد و سوره را فراموش کرده چیست؟٧٩

ره را میخواند و اگر بفھمد حمد را ج:اگر پیش از خم شدن برای رکوع بفھمد  سوره را نخوانده فقط سو
  نخوانده ھم حمد و ھم سوره را باید بخواند. اگر بعد از رکوع بفھمد نمازش صحیح است.



  بند ھفتم:رکوع

  .ذکر رکوع چیست؟٨٠

مرتبھ سبحان هللا یا یک مرتبھ  ٣ج:ھر ذکری در رکوع بگوید کافی است.ولی احتیاط واجب آن است کھ 
وبحمده  است ومستحب است آن را سھ یا پنج یا ھفت یا بیشتر بگوید و در صورت سبحان ربی العظیم 

  ضیق وقت یکبار سبحان هللا کافی است.

  بند ھشتم:سجده

  .انواع سجده کدام است؟٨١

  ج: سجده واجب:سجده نماز، سجده سھو،سجده فراموش شده،سجده سوره ھای سجده دار

  مستحب مستحب: شکر،تعظیم،تالوت سوره ھای سجده دار

  حرام: سجده بھ غیر خدا

  .چند سجده رکن است؟دو سجده با ھم یک رکن است٨٢

  .واجبات سجده چیست؟٨٣

.ذکر ٢.گذاردن ھفت وضع بر زمین (پیشانی کف دو دست دو سر زانو دو سر انگشت بزرگ پاھا)١ج:
علی و بحمده سجده(ھر چیزی بگوید کافیست ولی احتیاط واجب سھ سبحان هللا و یا یک سبحان ربی اال

.ھنگام گفتن ذکر ۴.طمنینھ یا آرامش داشتن٣یا بیشتر آن است. ٧یا  ۴۵یا ٣است.و مستحب آن تکرار 
.طمئنینھ ۵.نشستن پس از سجده اول(جلسھ استراحت)۴سجده ھر ھفت موضع در جای خودشان باشند.

پاھا مگر بھ  .مساوی بودن محل سجده وجای زانوھا وسرانگشت شست۶درحال نشستن بعد ازسجده اول
.بین چیزی کھ بھ آن سجده میکند ٨. پاک بودن جایی کھ پیشانی را برآن میگذارد٧اندازه چار انگشت بستھ

.ترتیب و مواالت را نسبت بھ ذکر سجده ١٠.ذکر سجده راعربی و درست بخواند٩و پیشانی حایل نباشد
لی:سجده بر زمین غیر .بر چیزی سجده کند کھ سجده بر آن صحیح است.(قاعده ک١١رعایت کند.

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 برطال نقره مس،فیروزه،نان گندم 

  جو،برگ درخت مو تازه،خاکستر چوب و... صحیح نیست)

نماز آنچھ برآن سجده میکرده از دسترسش خارج شود مثال بچھ مھر را بردارد تکلیف  .اگر دربین٨۴
  چیست؟

ج:اگر چیز دیگر کھ سجده برآن صحیح است در دسترس نباشد اگر وقت وسعت داشتھ باشد باید نماز را 
ممکن بشکند و اگر وفت تنگ است بھ لباسش کھ از کتان یا پنبھ یا چیز دیگر است سجده کنداگر آنھم 

  نیست بھ پشت دست واگر ان ھم ممکن نیست بھ سنگھایی مثل عقیقو... سجده کند.



  .حکم خلل در سجده چیست؟٨۵

كم یا زیاد كردن سجده ===الف)عمداً: نماز باطل است .ب) سھواً:  حالت اول:دو سجده در یك  ج:
قبل از  ١. كم شود:  ركعت : نماز باطل است . حالت دوم: یك سجده : زیاد شود ــ نماز صحیح است

در ركوع ركعت بعد یا پس  ٢ركوع ركعت بعد یادش بیاید باید برگردد و بجا آورد و نماز صحیح است .
  از آن یادش بیایید نماز صحیح است ولى پس از سالم نماز باید آن را قضا كند و دو سجدهء سھو بجا آورد

وش کرده:قضای آن را ھمراه دو سجده سھو اگر بعد از سالم نماز متوجھ شود: الف:یک سجده را فرام
  بجا می آورد ونمازش صحیح است

: دو سجده از دو رکعت بوده:قضای آنھا را ھمراه سجده سھویھ بجا می ١ب)دو سجده را فراموش کرده:
  آورد

:دو سجده از یک رکعت بوده: شق اول:از رکعات قبل بوده: نماز باطل است شق دوم: از رکعت آخر ٢
ھیات نماز خارجشده در این صورت نماز باطل است یا کاری منافی نماز انجام نداده  بوده یا از

  بنابراحتیاط واجب برگشتھ دو سجده با تشھد وسالم انجام میدھد ونماز راھم دوباره میخواند.

  . سوره ھای سجده دار کدام اند؟٨۶

  سوره.الم تنزیل...حم فصلت...والنجم...العلق ۴ج:

  چھ زمانی سجده تالوت واجب میشود؟  .٨٧

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 

كند.اما در پخش زنده تلوزیون یا رادیو سجده واجب  را از ضبط صوت بشنود الزم نیست سجده
  میشود.ذکر دراین سجده واجب نیست اما مستحب است.

  بند نھم:تشھد

  .تشھد چیست ؟آن را بخوانید و بگویید چھ ارتباطی با اصول الدین دارد.٨٨***

  ج:

  ودن بدن در ركعت دوم و آخر نماز نمازگزار باید بعد از سجده دوم بنشیند و در حال آرام ب

  تشھد بخواند یعنى بگوید: 

<<اشھد ان ال الھ االّ هللا وحده ال شریك لھ (توحید)و اشھد اّن محّمدا عبده و رسولھ (نبوت)اللّھّم صّل على 
  محّمد و آل محّمد(احتماال امامت)>>.

  .اگر کسی تشھد را فراموش کند چھ وظیفھ ای دارد؟٨٩



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 

نماز تشھد را قضا كند و بنابر احتیاط واجب یا بعد از آن یادش بیاید باید نماز را تمام كند و بعد از سالم 
  دو سجدهء سھو بجا آورد. 

  بند دھم: سالم

  .سالم نماز را بیان کنید.٩٠***

  در ركعت آخر ھر نماز پس از تشھد باید سالم دھد و نماز را بھ پایان ببرد.  ١ج: 

  مقدار واجب سالم یكى از این دو جملھ است :  

   الّصالحین >>. <<الّسالم علیكم و رحْم هللا و بركاتھ >><<الّسالم علینا و على عباد هللا

مستحب است قبل از این دو سالم بگوید: <<الّسالم علیك اّیھا الّنبّى و رحْم هللا و بركاتھ >>. و ھر سھ  
  را نیز بگوید

  .حکم فراموش کردن سالم چیست؟٩١

ت نماز بھم خورده اگر پیش از آنکھ ج: اگر سالم نماز را فراموش کند و موقعی یادش بیاید کھ صور
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 مواالت 

  .ترتیب در نماز یعنی چھ؟ ٩٢

از بھ ترتیب وارد شده در شرع.عمل نکردن عمدی براساس ترتیب مبطل ج: یعنی انجام افعال و اذکار نم
  نماز است اما سھوا آن اشکالی دارد کھ بیان میشود

  مقدم داشتن رکن بر رکن= موجب بطالن .١

 مقدم داشتن رکن بر غیر رکن=نمازش صحیح است .٢

را برحمد مقدم داشتن غیر رکن بر غیر رکن=اگر بھ وظیفھ اش عمل کند صحیح است مثال سوره  .٣
 مقدم کندکھ باید پس از خواندن حمد دوباره سوره بخواند.

 . مواالت چیست؟٩٣

مواالت یعنى پشت سر ھم بودن اجزاى نماز و فاصلھ نینداختن بین آنھا. گر بقدرى بین اجزاى نماز  
ه فاصلھ بیندازد كھ نگویند نماز مى خواند نمازش باطل است  طول دادن ركوع و سجود و خواندن سور



ھاى بزرگ مواالت را بھ ھم نمى زند.جواب سالم دادن و صلوات در صورت شنیدن نام پیامبر مواالت 
  را بھم نمیزند.

  بند دوازدھم: قنوت

  : تعداد قنوت در ھرنماز چندتاست؟٩۴

ج: یکیست کھ قبل از رکوع رکعت دوم قرار دارد بھ جز نماز وتر کھ چون یک رکعت است قبل از 
خوانده میشود.و نماز جمعھد کھ دو قنوت داردیکی در رکعت اول پیش از رکوع و رکوع ھمان رکعت 

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.

  . آیا  قنوت را میشود فارسی خواند؟٩۵

  ج: بلھ

  .وظیفھ کسی کھ قنوت را فراموش کرده چیست؟٩۶***

ج:اگر عمدا ترک کند قضا ندارد و اگر سھوا باشد و قبل از رکوع بفھمد مستحب است بایستد و بخواند 
مستحب است بعد واگر در رکوع یادش بیاید مستحب است بعد ازرکوع قضا کد واگر در سجده یادش بیاید 

  از سالم قضا کند. ودر کل ازآنجاایی کھ قنوت جزو واجبات نیست ترک آن بھ نماز خللی وارد نمی آورد.

  بخش  دھم: تعقیبات نماز

  ***.بھترین تعقیبات برای نماز چیست و وجھ تسمیھ ان چیست؟تفاوت آن با تسبیحات اربعھ چیست؟٩٧

سبحان هللا دارد.  ٣٣الحمد � و٣٣مرتبھ هللا اکبر  ٣۴کھ  ج: تسبیحات حضرت زھرا سالم هللا علیھاست
وجھ تسمیھ آن آموزش  این اذکار تئسط پیامبر بھ دخترشان میباشد. وبعد ازآن سجده شکر است کھ 

مرتبھ شکرا �   ٣مرتبھ یا  ١٠٠صرف گذاشتن پیشانی برزمین بھ قصد شکر کافی است ولی بھتر است 
سبیحات اربعھ کھ شامل: سبحان هللا والحمد � والالھ اال هللا وهللا اکبر میباشد در یا شکرا عفوا بگوید.اما ت

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:مبطالت نماز

  نماز را بیان کنید؟.مبطالت ٩٨***

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 سالم دادن بھ شرط تقدم سالم یعنی بگوید 



ن مبطل نیست). گریستن (اگر الم علیکم ونگوید علیکم السالم). خندیدن عمدی و باصدا(لبخند زد
نمازگزار براى كار دنیا عمداً با صدا گریھ كند نمازش باطل است  ولی گریھء بدون صدا و گریھ از 
 ۴۵ترس خدا یا براى آخرت ـ ھر چند با صدا باشد ـ نماز را باطل نمى كند  ). روى از قبلھ برگرداندن (

ھم زدن صورت نماز. دستھا را بر ھم گذاشتن وآمین  درجھ و بیشتر). كم یا زیاد كردن اركان نماز. بر
  گفتن بعد از حمد. (بھ جز در حالت تقیھ)پیش آمدن یكى از شكھایى كھ مبطل نمازاست 

  . آیا فھماندن حرف بھ دیگران در حین نماز صحیح است؟٩٩

صدا را بلند كند ج:اگر كلمھ اى را بھ قصد ذكر بگوید; مثالً بگوید: <<هللا اكبر>> و در موقع گفتن آن 
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 . 

  . آیا میشود نماز واجب را شکست؟١٠٠

نماز) حرام است مگر در حال ناچارى ; مانند این مواد:حفظ جان ج:رھا كردن نماز واجب (شكستن 
،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 
در بین نماز نمى تواند بدھى را بپردازد. اگر در بین نماز متوجھ شود كھ  -اند.نماز را در وقِت آن بخو

مسجد نجس است و: وقت نماز تنگ است : باید نماز را تمام كند و پس از نماز مسجد را تطھیر كند. 
ا وقت نماز وسعت دارد: اگر نمى تواند در بین نماز مسجد را تطھیر كند باید نماز را رھا كند و مسجد ر

تطھیر نماید و بعد نماز را بخواند. شكستن نماز براى مالى كھ اھمّیت ندارد مكروه است و برای خواندن 
  اذان واقامھ فراموش شده قبل ازینکھ بھ رکوع برود مستحب است نماز را بشکند.

  بخش دوازدھم: مکروھات نماز

  چھ.چیزھایى كھ در نماز مكروه است ؟١٠١

سكوت كردن ھنگام خواندن حمد یا  - ٣بازى كردن با انگشتان و دستھا. -٢برھم گذاشتن چشمھا.  -ج:١
برگرداندن  ۵ھر كارى كھ خضوع و خشوع را از بین ببرد.  - ۴سوره یا ذكر براى شنیدن حرف كسى 

  صورت بھ طرف راست یا چپ بھ مقدار كم (چون اگر زیاد باشد نماز را باطل مى كند 

  بخش سیزدھم: شکیات نماز

  کم شک در بھ جا آوردن اجزاء نماز چیست؟.ح١٠٢***

  مثال شک کند یک سجده بھ جا آورده یا دو سجده ج:

  الف:جزء بعدی را شروع نکرده ; یعنى ھنوز از محل آن جزء نگذشتھ است ; باید آن را بجا آورد. 

حیح ب:ولى اگر از محل آن گذشتھ است ; بھ چنین شكى اعتنا نمى شود و نماز را ادامھ مى دھد و ص



  است

  .حکم شک در صحت اجزائء چیست؟١٠٣***

  بنا مى گذارد بر صحیح بودن آن و نماز را ادامھ مى دھد و صحیح است  ج:

  ..حکم شک در تعداد رکعات نماز صبح ونماز شکستھ مسافر(دو رکعتی) چیست؟١٠۴***

  ج:نماز را باطل مى كند

  .حکم شک در تعداد رکعات نماز مغرب چیست؟١٠۵***

  را باطل میکند.ج:نماز 

  .اگر شک شود کھ یک رکعت خوانده یا بیشتر نمازش چھ حکمی دارد؟١٠۶***

  ج:باطل است.

  .حکم شک بین دو رکعت و سھ و چھار و...چیست؟١٠٧***

  ج:نماز را باطل میکند.

  .اگر پیش از تمام شدن دو سجده دررکعات شک کند چھ حکمی برآن جاریست؟١٠٨***

  ج:نماز باطل است.

  .اگر کسی اصال نداند چند رکعت خوانده نماز اوچھ گونھ است؟١٠٩***

  ج: باطل است.

  .اگر کسی شک کند کھ دورکعت خوانده یا پنج رکعت نمازش چھ حکمی دارد؟١١٠***

  ج:باطل است

  .اگر کسی شک کند کھ سھ رکعت خوانده یا شش رکعت چھ تکلیفی دارد؟١١١***

  ج:نمازش باطل است.

  در رکعت آخر نماز ظھر شک کند کھ شش رکعت خوانده نمازش چھ گونھ است؟  .اگر کسی١١٢***

  و نماز باطل است. ۶و  ۴ج:شک بین 

  .اگر کسی بین رکعت چھار و شش شک کند آیا میتواند نماز را بھم بزند؟١١٣***

اگر بقدرى اگر یكى از شكھاى باطل كننده براى نمازگزار پیش آید نمى تواند نماز را بھ ھم بزند ولى  ج:



  فكر كند كھ شك پا برجا شود بھ ھم زدن نماز مانعى ندارد

  در نماز چھار رکعتی چیست؟ ٣و  ٢.حکم شک بین ١١۴***

ج:در ھر حال ( حاالت ممکن:درحال قیام،  در ركوع ، بعداز ركوع ، در سجده،  بعدازسجده دوم ) باطل 
ز را تمام میکند  و یک رکعت نماز میخواند است مگر شک بعد از سجده دوم کھ بنارا بر سھ گذاشتھ نما

  و بعد از سالم  یک رکعت نماز احتیاط ایستاده یا دو رکعت نشستھ بجا می آورد.

  در نماز چھار رکعتی چیست؟ ۴و ٢.حکم شک بین ١١۵***

در ھر حال باطل است مگر بعد از سجده دوم کھ بنارا بر چھار گذاشتھ و نماز را تمام میکند بعد دو  
  ت  نماز احتیاط ایستاده میخواند.رکع

  در نماز چھار رکعتی چیست؟ ۴و٣و٢.حکم شک بین ١١۶***

ج:در ھرحال صحیح است فقط بنارا بر چھار میگذارد و دو رکعت نماز احتیاط ایستاده و دو رکعت 
  نشستھ میخواند.

  در نماز چھار رکعتی چھ حکمی دارد؟ ۴و٣.شک بین ١١٧***

رکعت نماز احتیاط  ١ست فقط بنارابر چھار گذاشتھ نماز را تمام میکند بعد ج:نماز در ھر حال صحیح ا
  رکعت نشستھ میخواند.٢ایستاده یا 

  در نماز چھاررکعتی چیست؟ ۵و  ۴.حکم شک بین رکعت ١١٨***

  ج.در ھر حال باطل است مگر:

احتیاط ایستاده یا  بدون ركوع مى نشیند و نماز را تمام مى كند ویك ركعت نماز الف:در حال قیام باشد:
  دوركعت نشستھ مى خواند 

بنارا بر چھار مى گذارد و نماز را تمام مى كند وبعدازنماز دو سجده سھو بجا  ب:بعد از سجده دوم باشد:
  مى آورد

  .اگر کسی درنمازش شک کرد وظیفھ اولیھ او چیست؟١١٩

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. 

  بنارا باید بھ کدام طرف گذاشت؟ ۴و ٣.در شکھای صحیح مثال شک بین رکعت ١٢٠

آنكھ یكى از اطراف شك از چھار گذشتھ باشد  ج: در شكھاى صحیح باید بنا را بر بیشتر گذاشت مگر
  بنا بر بیشتر گذاشتھ نمى شود. ۵و ۴مثالً در شك بین 



  .اگر نمازگزار سجده یا تشھد را فراموش كند چھ وظیفھ ایدارد؟ ١٢١

ج:بنابراحتیاط واجب پس از سالم نماز بدون آن كھ صورت نماز را بر ھم بزند باید قضاى آن را بجا 
  دهء سھوى كھ الزم شده است بجا آوردآورد و سپس سج

.اگر بین نماز و قضاى تشھد یا سجده كارى كند كھ عمدى و سھوى آن نماز را باطل مى كند نمازش ١٢٢
  چھ گونھ است؟

  ج:مثالً پشت بھ قبلھ كند باید قضاى سجده را بھ جا آورد و نمازش صحیح است

  ی را چھ تکلیفی دارد؟.مکلفی کھ ھم سجده سھو بھ گردن دارد ھم قضای جزی١٢٣

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.

ورد دو رکعت . آیا میشود بھ جای یک رکعت نماز احتیاط  ایستاده دو رکعت   نشستھ خواند؟درم١٢۴
  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. 

  ت ایستاده یكى از شكھاى صحیح پیش آید تکلیف چیست؟اگر براى نمازگزار در حال١٢۵**

در بقیھ موارد باید بدون ركوع بنشیند و پس از نشستن از ھر طرف شك یك عدد كم  ۴و ٣ج:بجز شك 
بر مى گردد و ھمان وظیفھ را باید ۴و ٣ایستاده پس از نشستن بھ شك ۵و ۴مى شود; مثالً در شك بین 

  انجام دھد.

  ز سالم شک کند کھ در رکعت دوم یا...سجده بجا آورده یا نھ تکلیف او چیست؟.اگر کسی بعد ا١٢۶***

  ج:بھ شک خود اعتنا نکند شک بعد ازسالم اثر ندارد. 

  اگر کسی در شب شک کند کھ آیا نماز ظھر راخوانده یانھ وظیفھ اش چیست؟١٢٧**

  ج:بھ شک خود  اعتنا نکندشك بعد از وقت نماز اثر ندارد.

  ک کیست و وظیفھ اش چیست؟. کثیر الش١٢٨

  كثیرالشك كسى است كھ در یك نماز سھ مرتبھ شك كند یا در سھ نماز پشت سر ھم مثالً نماز صبح  ج: ك

  ظھر و عصر شك كند.وظیفھ دارد بھ شک خود اعتنا نکند.و بنا را بھ حالت درست میگذارد.

انجام دو سجده .یامثالً شك كند یك ركوع مثالً شك كند یك سجده بجا آورده یا دو سجده : بنا مى گذارد بر 



  بھ جا آورده یا دو تا: بنا مى گذارد بر انجام یك ركوع 

  .شك امام و ماءموم در نماز جماعت چھ حکمی دارد؟١٢٩

  ج:بدان اعتنا نمیشود.

  .کسی در نماز نافلھ یا ھر نماز مستحبی شک میکند بھ تعداد رکعات یا...چھ وظیفھ ای دارد؟١٣٠

در نماز مستحبى  اثری بار نیست.ولی اگر در نافلھ بھ انجام جزیی شک کند کھ محل آن ج:بھ شك 
  نگذشتھ باید آن جزئ را انجام دھد.

  .اگر کسی شک کند اصال نماز ظھر خوانده یا نھ چھ وظیفھ ای دارد؟١٣١*

شکش اعتنا ج:شک در اصل انجام نماز است اگر قبل از گذشتن وقت است بخواند و اگر وقت گذشتھ بھ 
  نمیکند.

  .کسی شکمیکند آیا نماز صبحی کھ خوانده درست بوده یانھ چھ وظیفھ ای دارد؟١٣٢***

  ج:بھ شك در صّحت نماز اعتنا نمى شود. 

  .تفاوت شک و گمان چیست؟ گمان نماز یعنی چھ؟١٣٣

  % گفتھ مشود و ھم معنی ظن است. گمان در اصل نماز حکم شک رادارد٩٩%تا ۵٠ج:گمان  بھ  

  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; مثالً 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.

  ش چھاردھم: نماز احتیاطبخ

  . نماز احتیاط چیست؟چھ اوقاتی خوانده میشود؟ نحوه ادای آن را بگوویید.١٣۴***

  كھ احتمال كمبود یك ركعت است ، ۴و ٣ج:براى رفع كمبود احتمالى نماز است بنابراین در شك بین 

م است . از سالم نماز دو ركعت نماز احتیاط الز ۴و ٢یك ركعت نماز احتیاط الزم است ولى در شك بین 
بدون آن كھ صورت نماز را بھم بزند یا مبطلى از مبطالت نماز را انجام دھد برخیزد و بدون اذان و 

  اقامھ تكبیر بگوید و نماز احتیاط را بخواند.

سوره و قنوت ندارد (ھر چند دو  -نّیت آن را نباید بھ زبان آورد.  -- فرق نماز احتیاط با نمازھاى دیگر: 
  حمد را باید آھستھ بخواند (بنابر احتیاط واجب ).  -تى باشد). ركع

اگر یك ركعت نماز احتیاط واجب باشد پس از سجده ھا تشھد مى خواند و سالم مى دھد و اگر دو ركعت  



واجب شده باشد نباید در ركعت اول تشھد و سالم بخواند بلكھ باید یك ركعت دیگر ھم (بدون 
و در پایان ركعت دوم تشھد خوانده سالم مى دھد.اگر پس از سالم نماز نماز  تكبیرةاالحرام ) بخواند

  احتیاط را عمداً یا سھواً نخواند بنابر احتیاط واجب باید نماز احتیاط را بخواند و نماز را ھم اعاده كند. 

  بخش پانزدھم:سجده سھو

  آن را بیان بفرمایید.سجده سھو چیست؟چھ اوقاتی بایید  بھ جا آورده شود؟نحوه ادای ١٣۵***

در مواردى كھ سجده سھو واجب مى شود باید بعد از سالم نماز بھ سجده رود و بگوید: بسم هللا و  -ج:. 
با� اللّھم صّل على محّمد و آل محّمد و بعد بنشیند و دوباره بھ سجده رود و ھمان ذکررابگوید سپس 

  بنشیند و تشھد و سالم را بجا آورد.

  موارد وجوب:

  در بین نماز سھواً حرف بزند.  -١

  یك سجده را فراموش كند و پس از وارد شدن بھ ركوع ركعت بعد یادش بیاید.  -٢

  در حالت ایستاده پیش آید.۶و ۵در حالت نشستھ یا ۵و ۴در نماز چھار ركعتى شك بین  -٣

  احتیاط واجب : 

  بدھد.  سالم بى جا; مثالً در ركعت سوم نماز چھار ركعتى سھواً سالم -١

  تشھد را فراموش كند.  -٢

  احتیاط مستحب : 

  مقدارى از سالم واجب نماز بى جا گفتھ شود-١

  اگر چیزى را كھ غلط خوانده دوباره صحیح بخواند سجدهء سھو واجب نیست. -٢

  اگر در نماز سھواً مدتى حرف بزند و تمام آن یك مرتبھ حساب شود دو سجدهء سھو كافى است ۵

  

  شانزدھم:نماز جمعھبخش 

  .آیا شرکت درنماز جمعھ واجب است؟؟١٣۶***

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 

  ندن نماز جمعھ نماز ظھر را ھم بخوانیم.این است کھ بعد از خوا



  .چرا درنماز جمعھ شرکت میکنیم؟١٣٧***

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 

  بردلش میزند.خداوند مھر 

آیھ کریمھ سوره جمعھ میفرماید:یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصاله من یوم الجمعھ فاسعوا الی ذکر هللا و 
  ٩ذروا البیع ذلک خیر لکم ان کنتم تعلمون آآیھ  

ای کسانی کھ ایمان آورده اید زمانی کھ فراخوانده شد بھ نماز در روز جمعھ تجارت را رھا کنید و بھ 
  خدا مشغول شوید این برای شما بھتر است اگر بدانید.ذکر

  .نماز جمعھ را چھ گونھ میخوانیم؟١٣٨***

ج:نماز جمعھ مثل نماز صبح است یعنی دو رکعت. فقط امام جماعت دو خطبھ را ایستاده وقبل از شروع 
ه. خطبھ نماز میخواند.خطبھ اول حمد الھی صلوات بر پیامبر سفارش بھ تقوا و خواندن سوره کوتا

دوم:تمام موارد خطبھ اول بھ اضافھ درود بر ائمھء مسلمین (ع ) وطلب بخشش برای براى مردان و 
آنچھ مسلمانان در زندگى دنیا و آخرت بھ آن نیاز  ١زنان مؤمن.و سزاوار است این مطالب را نیز بگوید.

از مسائل سیاسى  ٣ت آگاه كند.مردم را از آنچھ در جھان مى گذرد و بھ سود و زیان مسلمانان اس ٢دارند.
 ۴و اقتصادى كھ در استقالل و آزادى آنان دخالت دارد و چگونگى رفتار آنھا با سایر ملت ھاسخن بگوید.
مسلمانان را از دخالت دولت ھاى ستمگر و استعمارگر در امور سیاسى و اقتصادى كھ منجر بھ بھره 

اده خطبھ بخواند.  بنابر احتیاط واجب با صداى بلند خطبھ باید ایست امام .۵كشى از آنان مى شود آگاه كند. 
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 

بھ مردم باشد. بر چوب یا عصا یا شمشیرى تكیھ كند(بعد سیاسی نماز جمعھ یعنی  مستمعین سالم كند. رو
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 
قنوت است.یکی قبل از رکوع رکعت اول و دیگری بعد از رکوع ٢انده شود.نمازجمعھ دارای منافقون خو
  رکعت دوم.

  .نماز جمعھ با چند نفر تشکیل میشود؟١٣٩

  مرد وحضور زنان و مسافران در نصاب داخل نمیشود. ۵ج: حداقل 

  .اگر کسی بھ خطبھ ھای نماز جمعھ نرسد یا توجھ نکند باید چھ کند؟١۴٠***

  ر در نماز جمعھ اقتدا کند الزم نیست نماز ظھر بخواندج:اگ

  .اگر ماموم اشتباھا بعد از قنوت دوم بھ رکوع رفت نماز او چھ وضعیتی دارد؟١۴١



  ج:بھ واسطھ زیاد کردن رکن نماز جمعھ او باطل است.

  .اگر ماموم فقط یک رکعت از نماز جمعھ را درک کرد وظیفھ اش چیست؟١۴٢***

  خودش بخواند و مستحبا نماز ظھر را ھم بخواند. ج: باقی نماز را

  .آیا مسافر میتواند درنمازجمعھ شرکت کند؟١۴٣

  ج:بلھ و الزم نیست نماز ظھر بخواند.

  بخش ھفدھم:نماز آیات

  .نماز آیات چھ زمانی واجب میشود؟١۴۴***

سى ھم .كسوف (خورشید گرفتگى ) ھر چند ك٣خسوف (ماه گرفتگى )٢زلزلھ  ١ج: در صورت وقوع.
رعد و برق و بادھاى زرد و سرخ و سیاه و مانند آن اگر بیشتر مردم بترسند. برای مردم ۴از آن نترسد 

  ھمان شھر واجب میشود کھ نماز آیات بخوانند.وبھ تعداد وقوع ھریک ازین وقایع نماز واجب میشود.

  .نماز آیات را چھ گونھ باید خواند؟١۴۵***

  ھر ركعت پنج ركوع دارد. نماز آیات دو ركعت است و در  

  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 

  ركعت دو حمد و دو سوره خوانده مى شود.كھ در این صورت در دو 

  ركعت اّول :حمد و <<بسم هللا الرحمن الرحیم ــ ركوع . 

  قل ھو هللا احد ــ ركوع . 

  هللا 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 دّوم بر مى خیزد. 



 ركعت دّوم را نیز مانند ركعت اّول بھ جا مى آورد و سپس با تشھد و سالم نماز را بھ پایان مى برد.
مستحب است پیش از ركوع دّوم 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

  و قربان) واجب است؟.آیا نماز عیدین(فطر ١۴۶

  ج:خیر مستحب است مگر در زمان حضور امام کھ واجب است.

  .نماز عیدین را چھ وقتی باید خواند؟١۴٧

  ج:از طلوع آفتاب روز عید تا ظھر

  .نماز عیدین را چھ گونھ باید خواند؟١۴٨***

  ج: نماز عید فطر و قربان دو ركعت است با ُنھ قنوت و اینگونھ خوانده مى شود: 

در ركعت اّول 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 دّوم پس از حمد و سوره چھار تكبیر گفتھ مى شود و بعد از ھر تكبیر یك قنوت و بعد از  
در قنوت ھاى نماز عید ھر دعا  -- س ركوع و دو سجده و تشھد و سالم.قنوت چھارم تكبیر دیگرى و سپ

  و ذكرى بخوانند كافى است ولى بھتر است دعای اللھم اھل الکبریاء والعظمھ واھل الجود...رابخواند.

  بخش نوزدھم:نماز مسافر

  .نماز مسافر بھ چند شرط شکستھ میشود؟١۴٩***

  شرط٨ج:

فرسخ است  ٨مسیررفت یامجموع رفت و برگشت).(مسافت شرعی  :بخواھد مسافت شرعی را بپیماید(١
  کیلومتر"نظر حضرت امام") ۴۵کیلومتر= ۵.۵و ھر فرسخ 

فرسخ  ٨.از اول قصد پیمودن مسافت شرعی را داشتھ باشد.(اگر از اول قصد رفتن بھ جایی کمتر از ٢
فرسخ باشد باید  ٨ود کھ مجموع را داشتھ باشد و بعد از رسیدن بھ انجا تصمیم بگیرد چند فرسخ دیگر بر

  نماز را تمام بخواند.

  .دربین راه از قصدش برنگردد .٣

فرسخ از وطنش رد نشود یا ده ٨.سفرش بھ ھیچ کدام از قطع کننده ھای سفر قطع نشود  مثال پیش از ۴
ولد شده روز در جایی نماند.(وطن یا استقاللیست یا تبعی.و استقاللی یا اصلی است یعنی:شخص درآنجا مت



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 

جمع بخواند یعنی کھ وطن بوده مطلقا از وطن بودن خارج میشود .مستحب است در اقامت زیر ده روز 
ھم شکستھ  ھم کامل و وطن تبعی ککھ بعضی وطنشان بھ تبع افراد دیگرست کھ بستھ بھ نوع وطن فرق 

دارد مثال در وطن اصلی ھیچ کس تابع دیگری نیست و زن و شوھرھم تابع ھم نیستند مگر در وطن 
  قالل.اتخاذی کھ زن تابع شوھر و فرزندان تابع پدرمادر میشوند بھ شرط عدم است

.ازحد ترخص گذشتھ باشد. (یعنى حداقل بھ مقدارى دور شود كھ دیوارھاى آنجا را نبیند و اذان آنجا را ۵
  ھم نشنود و چنانچھ كمتر از این مقدار دور شود باید تمام بخواند.)

  .سفرش سفر حرام نباشد(نھ خود سفر:سفر فرزند بانھی پدر ونھ ھدف سفر:سفر برای کمک بھ ظالم)۶

  افراد خانھ بدوش نباشد(جھانگرد و ملوان کشتی کھ درآن زندگی میکند نیز باید کامل بخوانند).از ٧

  .شغلش مسافرت نباشد(راننده،ناخدای کشتی)٨

شخصى ساکن کرج  چند سال است كھ ھر روز صبح از وطن خود برای تحصیل بھ تھران  مى  .١۵٠
  آیا این شخص مسافر است یا دائم السفر؟  رود و غروب بر مى گردد و گاھى شخصاً رانندگى مى كند

  ج ـ در دانشگاه و بین راه حكم مسافر دارد.

  .اگرمسافرى نمازش را تمام بخواند تکلیفش چیست؟ ١۵١

  ج:

  اگر: نمى دانست كھ مسافر باید نماز را شكستھ بخواند: نمازى كھ خوانده صحیح است . 

ا نمى دانست یا نمى دانست كھ مسافر است : ب : حكم سفر را مى دانست ولى بعضى از جزئّیات ر
  نمازى را كھ خوانده باید دوباره بخواند. 

  .اگر غیر مسافر نمازش را شکستھ بخواند چھ وضعی دارد؟١۵٢.

  ج:نمازش باطل است

  .مکانھایی کھ مسافر مخیر است تمام بخواند یا شکستھ را نام ببرید؟١۵٣

  حائر حرم حسینی.ج:مسجد الحرام، مسجد النبی، مسجد کوفھ، 

  بخش بیستم:نماز جماعت

  .برگزاری چھ نمازی بھ جماعت صحیح است؟١۵۴



  نمازھا و حالتھاى مختلفى كھ جماعت صحیح است : 

  شماره
نماز امام 

  جماعت
نماز 
  ماموم

  توضیح

  اداى یومّیھ  1
اداى 
  یومّیھ

ھر كدام از نمازھاى یومّیھ را مى 
مثالً نماز توان بھ دیگرى اقتدا كرد; 

  ۴۵بھ عصر.( ظھر را

قضاى   2
  یومّیھ

قضاى 
  یومّیھ

  ھر چند ھماھنگ نباشد

مثالً امام جماعت قضاى 
ظھر را مى خواند و 
ماءموم قضاى صبح 

  (١را.(

  اداى یومّیھ  3
قضاى 
  یومّیھ

ھر كدام از قضاى یومیھ را مى توان 
بھ نماز ادا اقتدا كرد; مثالً نماز 

   (٢اداى ظھر.( را بھ قضاى صبح

قضاى   4
  یومیھ

اداى 
  یومّیھ

  .ھر چند ھماھنگ نباشد  ھر كدام كھ باشد

  آیات  آیات  5
ھر چند آیات متحد نباشد; مثالً یكى 
نماز براى زلزلھ مى خواند دیگرى 

   (3). براى صاعقھ

  عیدین  عیدین  6
بھ قصد رجاء در زمان غیبت اشكال 

   (۴ندارد.(

  صحیح  شكستھ  تمام  7
ولى مكروه است ; یعنى 

  (۵ثوابش كمتر است .(



  صحیح  تمام  شكستھ  8
ولى مكروه است ; یعنى 

  (۶ثوابش كمتر است .(

  (٧صحیح است .(  مّیت  مّیت  9
 

 
 .چھ نمازھایی را نمیتوان بھ جماعت خواند؟١۵۵

نمازھاى مستحبى بھ جز نماز طلب باران و نمازھاى واجب كھ بھ جھتى مستحب شده است ; مانند  -١ ج:
  نماز عیدین در زمان غیبت كھ بھ قصد رجاء بھ جماعت صحیح است . 

  ھیچكدام از نمازھاى یومّیھ را نمى توان بھ نمازھاى آیات  -٢

  ). ١اموات احتیاط اقتدا كرد و عكس آن نیز صحیح نیست(

  ) ٢صحیح بودن نماز طواف نیز بھ جماعت محل اشكال است .( -٣

اگر انسان نداند نمازى را كھ امام جماعت مى خواند نماز واجب یومّیھ است یا نماز مستحب مى تواند  -۴
  ). ٣بھ او اقتدا كند(

  .آیا در غیر حج شیعیان مى توانند بھ امام جماعت اھل تسّنن اقتدا نمایند یا خیر؟ ١۵۶

  مى توانند. ج ـ

  .اگردركعت اّول  بھ امام جماعت برسید تکلیف چیست؟١۵٧***

  ج:

  در بین قرائت ــ مأموم حمد و سوره را نمى خواند و بقّیھء اعمال را با امام جماعت بھ جا مى آورد.  -١

  در ركوع ــ ركوع و بقیھ اعمال را با امام جماعت بھ جا مى آورد. -٢

  امام جماعت بپویندید باید چھ کنید؟.اگر درركعت دّوم بھ ١۵٨***

در بین قرائت ــ مأموم حمد و سوره را نمى خواند و با امام قنوت و ركوع و سجده را بھ جا مى آورد  -١
و آنگاه كھ امام جماعت تشھد مى خواند بنابر احتیاط واجب باید بھ صورت نیم خیز بنشیند و اگر نماز دو 

ى بخواند و نماز را تمام كند و اگر سھ یا چھار ركعتى است در ركعتى است یك ركعت دیگر بھ تنھائ
ركعت دّوم كھ امام جماعت در ركعت سّوم مى باشد حمد و سوره بخواند (ھر چند امام جماعت تسبیحات 

بخواند) و آنگاه كھ امام جماعت ركعت سّوم را تمام كرد و براى ركعت چھارم بر مى خیزد مأموم باید 
ھد بخواند و برخیزد و قرائت ركعت سّوم را بھ جا آورد و در ركعت آخر نماز كھ پس از دو سجده تش



  امام جماعت با تشھد و سالم نماز را بھ پایان مى برد یك ركعت دیگر مى خواند 

در ركوع ــ ركوع را با امام جماعت بھ جا مى آورد و بقّیھء نماز را ھمانگونھ كھ گفتھ شد انجام مى  -٢
  دھد. 

وت ــ قنوت را با امام جماعت مى خواند و ھمانند آنچھ براى اقتداى در بین قرائت گفتھ شد عمل در قن -٣
  مى كند. 

  .اگر در ركعت سّوم بھ امام برسید باید چھ گونھ عمل کنید؟١۵٩***

  ج:

در بین حمد یا تسبیحات ــ چنانچھ مى داند كھ اگر اقتدا كند براى خواندن حمِد و سوره و یا حمد  -١
وقت دارد مى تواند اقتدا كند و باید حمد و سوره یا حمد را بخواند و اگر مى داند فرصت تنھا 

  ندارد بنابر احتیا ط واجب باید صبر كند تا امام جماعت بھ ركوع رود سپس بھ او اقتدا كند. 

در ركوع ــ چنانچھ در ركوع اقتدا كند ركوع را با امام بھ جا مى آورد و حمد و سوره براى  -٢
  ن ركعت ساقطب است آ

  ) ٣و بقیھء نماز را ھمانگونھ كھ قبالً بیان شد بھ جا مى آورد.(

  ..پیوستن بھ امام درركعت چھارم چھ گونھ است؟١۶٠***

  ج:

در بین حمد یا تسبیحات ــ حكم اقتدا در ركعت سّوم را دارد و آنگاه كھ امام جماعت در ركعت آخر  -١
أموم مى تواند برخیزد و نمازش را بھ تنھائى ادامھ دھد و مى تواند نمازخبراى تشھد و سالم مى نشیند م

  بھ طور نیم خیز;بنشیند تا تشھد و سالم امام جماعت تمام شود و سپس برخیزد. 

در ركوع ــ ركوع و سجده ھا را با امام بھ جا مى آورد (اكنون ركعت چھارم امام و ركعت اّول  -٢
  نگونھ كھ گذشت انجام مى دھد.و بقّیھء نماز را ھمامأموم است )

  ..وظیفھء مأموم در نماز جماعت چیست؟١۶١

مأموم نباید تكبیرةاالحرام را پیش از امام بگوید بلكھ احتیاط واجب آن است كھ تا تكبیر امام تمام  -١ج:
  نشده 

  تكبیر نگوید

ّول یا دّوم او ركعت مأموم باید غیر از حمد و سوره ھمھ چیز نماز را خودش بخواند ولى اگر ركعت ا -٢
  سّوم یا چھارم امام باشد باید حمد و سوره را بخواند 



.اگر امام جماعت در حال گفتن اذکار باشد مثال تشھد یا حمد و سوره و ماموم از او عقب بماند یا ١۶٢
  جلو بیافتد نمازش چھ حکمی دارد؟

  ج: 

  اشكال ندارد مگر در تكبیرةاالحرام . 

  از امام در اعمالی چون رکوع سر برداشتن از رکوع و سجده چھ حکمی دارد؟ .پیش یا عقب افتادن١۶٣

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

  امام جماعت در ركوع است فرد اقتدا کند تکلیف چیست؟ .اگر موقعى كھ١۶۴***

  ج:

  قبل از تمام شدن ذكر ركوِع امام جماعت بھ ركوع مى رسد ــ نمازش بھ جماعت صحیح است .  --

وقتى بھ حّد ركوع مى رسد ذكِر ركوِع امام جماعت تمام شده ولى ھنوز امام در ركوع است ــ نمازش  --
كوع رود ولى بھ ركوع امام ھم نرسد ــ نمازش بھ طور فرادا صحیح بھ ر -- بھ جماعت صحیح است 

  است . 

  

  .اگر مأموم زودتر از امام از رکوع  یا سجده کھ رکن است برخیزد نمازش چھ وضعی دارد؟١۶۵***

از ركوع  ٢بھ ركوع رود ــ واجب است برخیزد و با امام جماعت بھ ركوع برود. ١سھواً پیش از امام :
نانچھ امام در ركوع باشد باید بھ ركوع برگردد و با امام سر از ركوع بردارد و در این برخیزد ــ چ

  .آصورت زیاد شدن ركوع كھ ركن است نماز را باطل نمى كند سجده ھم ھمینطور

  فصل دوم :روزه 

  بخش اول: انواع روزه

  .روزه ھای حرام کدام است؟١۶۶

  روزهء عید فطر (روز اّول ماه شوال ).  ج:

  هء عید قربان (روز دھم ماه ذى حجھ ). روز

  روزهء نذر معصّیت . 



  ذى الحجھ ) براى كسى كھ در منا است .١٣و ١٢ ١١روزهء ایام تشریق (

  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 . 

  آخر شعبان بھ نّیت اّول رمضان . روزهء 

  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

  .روزه گرفتن در روز غاشورا چھ حکمی دارد؟١۶٧

  ج: مکروه است

  .روزه عید مبغث چھ حکمی دارد؟١۶٨

  ج:مستحب است

  بخش دوم : نیت
  .آیا در روزه نیت شرط است؟ چھ وقت باید نیت کرد؟١۶٩

  ج:

روزه باید با نیت انجام امر الھی انجام شود انسان مى تواند در ھر شب ماه رمضان براى روزهء فرداى 
  آن 

  نّیت كند و بھتر است كھ شب اّول ماه ھم روزهء ھمھ ماه را نّیت كند.

  در روزهء واجب  

زمانی کھ اندازه نیت نّیت روزه نباید بدون عذر از اذان صبح تاءخیر بیفتد.اما در روزه مستحبی اگر تا 
  کردن از معرب وقت مانده کاری مبطل روزه انجام نداده باشد میتواند نیت کند.

  .اگر کسی فراموش کند کھ برای روزه واجبش نیت کند چھ تکلیفی دارد؟١٧٠

اگر بھ واسطھء عذرى ; مانند فراموشى یا سفر نّیت روزه نكرده اگر كارى كھ روزه را باطل مى كند -ج:



  نداده باشد  انجام

  تا ظھر مى تواند نّیت روزه كند. 

.آیا كسى كھ قضاى روزهء رمضان بدھكار است مى تواند نذر كند و روزهء نذر بھ جا آورد؟ روزه ١٧١
  مستحبی چھ طور؟

  ج ـ نمى تواند.

  بخش سوم:مبطالت روزه

  .چھ چیزھایى روزه را باطل میكند(مبطالت روزه) ؟١٧٢***

رساندن ٣معصوم. ١۴دروغ بستن بھ خدا و تمام پیامبران و ٢مدی و ھرچیزی ). .خوردن و آشامیدن (ع١
  غبار غلیظ بھ حلق .(عمدی) 

قى ۵فرو بردن تمام سر در آب (عمدا وتمام سر در یکبار نھ مثال نصف سر یکبار و بعد نیمھ دیگر).  ۴
یار موجب بطالن استمناء.(خروج منی بی اخت٧آمیزش . ۶كردن(تھوع عمدی ولو بھ سب بیماری) . 

.باقى ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح .( در روزهء ماه رمضان :روزه اش باطل ٨نیست) 
  است در قضاى آن : در بقیھء روزه ھاروزه اش صحیح است)

  امالھ كردن با چیزھاى روان ٩

  .آیا آب در دھان فرو بردن(بدون قورت دادن)روزه را باطل میکند؟١٧٣

  د زیاد باشدج:خیر ھرچن

  .آیا ضعف و سرگیجھ و بی حالی مجوز خوردن روزه است؟١٧۴

ج:انسان نمى تواند بخاطر ضعف روزه را بخورد ولى اگر ضعف او بھ قدرى است كھ معموالً نمى شود 
  آن را تحمل كرد 

  خوردن روزه اشكال ندارد.

  .آیا تزریق آمپول روزه را باطل میکند؟١٧۵

باشد تزریق آن روزه را باطل نمى كند ھر چند عضو را بى حس كند ولى ج:آمپول اگر بھ جاى غذا ن
  احتیاط واجب 

  آن است از آمپولى كھ بھ جاى غذا بھ كار مى رود پرھیز كند.

. اگر در حال روزهء ماه رمضان براى غسل سر را در آب فرو برد  غسل و روزه اش چھ حکمی ١٧۶



  دارد؟

زیر آب دتوبھ كند و در حال خارج شدن از آب نّیت غسل كند  ج:غسل و روزهء او باطل است مگر آنكھ
  كھ در این صورت 

  غسل او صحیح و روزه باطل است .

.اگر جنب در روزهء ماه رمضان غسل یا تیمم را فراموش كند و پس از یك یا چند روز یادش بیاید ١٧٧
  چھ تکلیفی دارد؟

  ج:باید آن روزه ھارا قضا كند.

  خواب جنب شود روزه اش چھ وضعیتی دارد؟.اگر روزه دار در ١٧٨

  ج:واجب نیست فوراً غسل كند و روزه اش صحیح است .

. اگر شخص جنب در شب ماه رمضان مى داند براى غسل قبل از اذان صبح بیدار نمى شود باید ١٧٩
  چھ بکند؟

  ج:نباید بخوابد و اگرخوابد و بیدار نشود روزه اش باطل است .

  

  

  حیض و نفاس  در ماه رمضان چھ حکمی دارد؟.باقى ماندن بر ١٨٠

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 
اجب دیگر یا مستحب گرچھ روزه اش بدون تیمم صحیح است ولى احتیاط اش صحیح است . در روزهء و
اگر نزدیك اذان صبح پاك شود و براى تیمم یا غسل وقت نداشتھ باشد  ٢مستحب است كھ تیمم ھم بكند.

اگر بعد از اذان بفھمد كھ قبل از اذان پاك شده روزه اش صحیح است . اگر  ٣روزه اش صحیح است .
ود روزه اش باطل است . اگر در روز حیض یا نفاس ببیند گرچھ نزدیك مغرب باشد بعد از اذان پاك ش

روزه اش باطل است .اگر مستحاضھ غسلھاى خود را بھ تفصیلى كھ در احكام استحاضھ گفتھ شده بھ جا 
  آورد روزه اش صحیح است 

  

  می دارد؟.نجام دادن  كارى كھ سبب ضعف شود; مانند خون دادن  برای روزه دار چھ حک١٨١



  ج:مکروه است

  .حکم بوییدن گیاھان معطریا عطر زدن برای روزه دار چیست؟١٨٢

  ج:اولی مکروه و دومی مباح است

  .اگر روزه دار لباسش را خیس كردند روزه اش چھ حکمی دارد؟١٨٣

  ج: روزه درست اما عملش مکروه است.

  دارد؟.مسواك كردنی کھ مسواک خیس باشد برای روزه دار چھ حکمی -١٨۴

  ج.مکروه است 

  .آیا روزه دار میتواند دندان خود را بکشد؟١٨۵

  ج:مکروه است

  بخش چھارم: قضا وکفاره روزه

  

  .كفارهء روزه چیست؟١٨۶

كّفاره ھمان جریمھ اى است كھ براى باطل كردن روزه معین شده است و عبارت است از: دو ماه روزه 
سیر كردن شصت فقیر یا دادن یك ُمّد طعام بھ ھر یك   گرفتن كھ سى و یك روز آن باید پى در پى باشد

  از آن ھا. (امروزه بنده نداریم کھ بشود آزاد کرد)

  .اگر کسی نتوانست کفاره بدھد باید چھ بکند؟١٨٧

  ھر مقدار كھ مى تواند باید بھ فقیر طعام بدھد و اگر اصالً نتواند طعام بدھد باید استغفار كند.

  قضا دارد اما کفاره نھ؟.در چھ مواردی روزه ١٨٨

  ج:

  

  روزه دار عمداً قى كند.  -١

  در ماه رمضان غسل جنابت را فراموش كند و با حال جنابت یك یا چند روز روزه بگیرد.  -٢

در ماه رمضان بدون اینكھ تحقیق كند صبح شده یا نھ ؟ كارى كند كھ روزه را باطل مى كند مثالً آب  -٣
  ح بوده است . بخورد و بعداً معلوم شود صب



كسى بگوید صبح نشده و روزه دار بھ گفتھء او كارى كند كھ روزه را باطل مى كند وبعداً معلوم شود  -۴
  صبح بوده است .

  روزه ھایى كھ بھ واسطھ سفر باطل شده است .  -۵

  روزه ھاى ایام حیض و نفاس بانوان  -۶

  نستھ مسألھ را یاد بگیرد یا اصالً ملتفت نبوده .بر اثر ندانستن مسألھ مبطلى انجام داده ولى نمى توا -٧

  .اگر عمداً روزهء رمضان را نگیرد یا عمداً آن را باطل كند چھ وظیفھ ای دارد؟١٨٩***

  ج:قضا و كفاره واجب مى شود.

  مواردى كھ فقط باید براى ھر یك روز یك مد طعام بھ فقیر داده شود: 

بگیرد و تا سال بعد ھم خوب نشود یا تا چندین سال  :اگر کسی بھ واسطھ مریضی نتواند روزه١٩٠
  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 

 . کسی كھ بھ واسطھء پیرى روزه گرفتن برایش مشقت دارد و بعد از رمضان ھم نمى تواند قضاى١٩١
  آن را بھ جا آورد چھ وظیفھ ای دارد؟

  ج: باید یک مد طعام برای ھر یکروز بھ فقیر بدھد

.اگر کسی بھ واسطھ عذرى ; مثالً سفر روزه نگرفتھ و بعد از ماه رمضان عذر برطرف شده و ١٩٢*** 
  تا رمضان سال بعد عمداً 

  قضاى آن را بھ جا نیاورده است .چھ تکلیفی دارد؟

  زه را بھ جا آورد و براى ھر یك روزه یك مد طعام بھ فقیر بدھدباید قضاى رو ج:

.اگر کسی  بھ واسطھ عذرى روزه نگرفتھ و بعد از رمضان عذر او برطرف شده و تا چند سال ١٩٣***
  قضا آن را تأخیر انداختھ باید چھ کند آیا کفاره تکرار میشود؟

  یك مد طعام بھ فقیر بدھد وکفاره تکرار نمیشودج: باید قضاى روزه را بھ جا آورد و براى ھر یك روزه  

.اگرموقعى كھ عذر دارد تصمیم او بر این است كھ بعد از برطرف شدن عذر قضا روزه را بھ جا ١٩۴
  آورده و عذر برطرف شد و پیش از آن كھ قضا كند درتنگى وقت عذرى برایش پیدا شود چھ باید بکند؟

  اى ھر یك روزه یك مد طعام بھ فقیر بدھدبنابر احتیاط واجب.ج: باید قضاى روزه را بھ جا آورد و بر

.اگر در قضا روزه كوتاھى كند و وقت تنگ شود و در تنگى وقت عذرى برایش پیش آید.چھ وظیفھ ١٩۵



  ای دارد؟

  ج: باید قضاى روزه را بھ جا آورد و براى ھر یك روزه یك مد طعام بھ فقیر بدھد

.اگر کسی مرضى دارد كھ زیاد تشنھ مى شود و روزه گرفتن برایش مشقت دارد  چھ وظیفھ ای ١٩۶ 
  دارد؟

  ج: اضافھ بر یك مد طعام بنابر احتیاط واجب (قضاى آن را ھم بھ جا آورد.

.زنى كھ زائیدن او نزدیك است و روزه براى حملش ضرر دارد و نمى تواند روزه بگیرید.چھ ١٩٧
  دارد؟وظیفھ ای 

  ج: قضاى آن را باید بھ ت جاآورد و بنابر احتیاط واجب براى ھر یك روز یك مد طعام بھ فقیر بدھد.

زنى كھ بچھ شیر مى دھد و شیر او كم است و روزه براى بچھ اى كھ شیر مى دھد یا خودش -.١٩٨
  ضرر دارد باید چھ بکند؟

  راى ھر روز یك مد طعام بھ فقیر بدھد. ج:قضاى روزه را باید بھ جا آورد وأبنابر احتیاط واجب ب

.اگر کسی بھ واسطھء عذرى غیر مرض مانند مسافرت روزهء رمضان را نگیرد و عذر او تا ١٩٩ 
  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.

  یا قضا یا کفاره روزه فوری است؟ تا کی مھلت دارد؟.آ٢٠٠***

ج:الزم 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.

  قضا کند؟. اگر کسی چند ماه رمضان روزهء قضا دارد باید کدام را اول ٢٠١

ج:ھر كدام را اّول بگیرد اشكال ندارد ولى اگر وقت قضاى روزهء آخرین ماه رمضان تنگ است ; مثالً 
  ده روز از رمضان آخر قضا دارد و ده رور بھ رمضان مانده است باید اّول قضاى آن را بگیرد.

  ی دارد؟.اگر روزهء خود را با كار حرامى ; مانند استمنا باطل كند چھ وظیفھ ا٢٠٢***

ج:بنابر احتیاط واجب كّفارهء جمع الزم 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.

آن را باطل كند چھ وظیفھ ای  .كسى كھ قضاى روزهء رمضان را گرفتھ اگر بعد از ظھر عمداً ٢٠٣
  دارد؟



ج:باید بھ ده فقیر ھر كدام یك مّد طعام بدھد. و اگر نمى تواند طعام بدھد بنابر احتیاط واجب باید سھ روز 
  پى در پى روزه 

فقیر اطعام کند اگر نمیتواند سھ روز زوه  ١٠(کفاره افطار" قضای" عمدی ماه رمضان بعد از ظھر=
  بگیرد

  مدی در ماه رمضان با شیء حالل=شصت روز روزه یا اطعام شصت فقیرکفاره افطار ع

کفاره افطار عمدی در ماه رمضان با شیء حرام=یک بنده آزاد کند+دوماه پشت سر ھم روزه 
  بگیرد+شست فقیر را اطعام کند.)

  . اگر كافرى مسلمان شود آیا باید  قضاى روزه ھاى گذشتھ را بھ جا بیاورد؟٢٠۴

  .ج: واجب نیست 

  .روزهء قضاى پدر و مادر پس از مرگ پدر با کیست؟٢٠۵

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.

  .اگر کسی بھ سفر میرود چھ زمان  میتواند مبطل روزه انجام دھد؟٢٠۶

ر بھ مسافرت مى رودوقتى بھ حد ترخص رسید باید روزه اش را باطل كند و اگر قبل از اگرقبل از ظھ
  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. 

روز بماند برسد روزه اش چھ .اگر کسی قبل از ظھر بھ وطن خود یا جایی کھ قصد دارد ده ٢٠٧
  وضعیتی دارد؟

ج:اگركارى كھ روزه را باطل مى كند انجام نداده است : باید نّیت 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. 

.اگر کسی بعد از ظھربھ وطن یا جایی کھ نیت ده روز ماندن را دارد برسد وضعیت روزه اش چھ ٢٠٨
  گونھ است؟

  ج: روزه اش باطل است و باید قضا آن را بھ جا آورد 



  .سفر برای فرار از روزه چھ حکمی دارد؟٢٠٩***

باشد (و در این یز میج:مسافرت در ماه رمضان از روى اختیار ھر چند براى فرار از روزه باشد جا
صورت کفاره الزم نیست و فقط قضای روزه واجب است)، لیکن قبل از  سپری شدن روز بیست و سوم 

ترسد، تلف شود یا کھ سفر حج یا عمره باشد، یا بھ خاطر مالى کھ مىماه رمضان کراھت دارد، مگر آن
  ترسد بھ ھالکت برسد سفر کند.برادرى کھ مى

است کھ در روزۀ واجب معّین غیر از ماه رمضان،  بھ اختیار خود مسافرت نکند  و احتیاط واجب آن 
  کھ اگر در مسافرت باشد احتیاط واجب آنست در صورت امکان براى انجام آن قصد اقامھ کند.کما این

ودر نذر معّین، 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

  اگر کسی خمس خود را ندھد چھ آثاری بر مال او مترتب میشود؟.٢١٠

ج:تصرف در کل مال حرام میشود،عبادتش دچار اشکال میشود (مثال اگر از آن مال بھ حمامی بدھد 
  غسلش باطل است)

  .خمس بھ چھ چیزھایی تعلق میگیرد؟٢١١

(حاصل شده از جنگ مسلمانان بھ دستور امام با کفار).زمینی کھ کافر ذمی ٢غنیمت. ١ج:بھ ھفت چیز:
نخود طال  ١٨(بعد از کم کردن ھزینھ ھا اگر قیمت بھ ۴. جواھر مکسوب از دریا٣از مسلمان بخرد 

مثقال طال).مال حالل مخلوط بھ حرام(مال مالک+مال  ١۵(بھ ارزش ۶مثقال طال).معدن ١۵(۵برسد).گنج
  لمالک مجھول المقدار).منفعت کسب(چنانچھ از مخارج سال خود و عیاالتش زیادتر بیاید)مجھول ا

  .آیا بھ مھریھ زنان خمس تعلق میگیرد؟٢١٢

  ج: خیر

  .آیا بھ عین موروثھ خمس تعلق میگیرد؟٢١٣

  ج: خیر مگر از فامیل دوری کھ احتمالش را نمیداده بھ او برسد و از خرج یک سالش بیشتر باشد.

  چیست؟ma"oo"ne)وونھ (.م٢١۴

ج:خرج زندگی!ھر مالی کھ در راه کارھای واجب و مستحب و مباح  زندگی بھ کار میرود و یک مسالھ 
  عرفی است



  .آیا بھ موونھ خمس تعلق میگیرد؟٢١۵

  خیر، بھ جز آنچھ استثنا شده است مثل مصرف فوق شان؛ اسراف،خرج بھ حرام یا ناشی از سفاھت

  موونھ است .آیا پس انداز جزو٢١۶

  ج: بھ نظر حضرت امام خیر و متعلق خمس واقع میشود

  .آیا پولی کھ برای جھیزیھ کنار میگذارند متعلق خمس واقع میشود؟٢١٧

  ج: خیر

  .خمس متعلق بھ چھ افرادیست؟٢١٨

. امام(امروزه  ایم سھ سھم بھ مجتھد جامع الشرایط داده ٣.رسول٢.خدا١گروه: ۶ج:
  راه مانده در ۶مساکین۵ایتام۴میشود)

  .طبق چھ شرایطی بھ منغعت یا عیر منفعت خمس تعلق میگیرد:٢١٩

.خارج ساختن مخارج سال از آن و ٣.گذشتن یک سال (سال خمسی)٢.مال،ملک قطعی او شده باشد١ج:
  بھ تعبیر دیگر زیاد آمدن از مخارج سال

  

  مبحث  پنجم:مرگ
  .کفن میت چند تکھ است؟٢٢٠***

  ج:در مقدار واجب:

ومرد فرقی نیست و سھ تکھ است :لنگ (از ناف تا زانو)و پیراھن (سر شانھ تا نصف ساق پا)و  بین زن
  سرتاسری(بھ حدی کھ بستن دو سر آن ممکن باشد)

  در مقدار مستحب:برای مردان عمامھ.برای زنان مقنعھ( تکھ چھارم برای ھر دو)

  برای زنان) ۵پارچھ ای کھ روی سینھ زن ببندند و از پشت گره بزنند( تکھ 

برای  ۶لفافھ یا سرتاسری دومی کھ مستحب است روی میت بیاندازند و بھتر است برد یمانی باشد(تکھ 
  برای زنان) ٧برای مردان) و مستحب است برای زنان لفافھ سومی ھم قرار دھند.(تکھ ۵زنان و 

  



  مبحث  ششم:والیت فقیھ
  .آنچھ از والیت فقیھ میدانید توضیح دھید.٢٢١***

.حکومت:یعنی برای حاکم ٢.افتاء(فتوا دادن)،١ای فقیھ جامع الشرایط فتوا سھ منصب وجود دارد:بر_
شرع جواز صدور حکم بھ آنچھ آنرا حق می داند در منازعات واختالفات وغیر آن اجماال وجود 

.والیت تصرف در اموال و جانھا(والیت ویژه رسول و ائمھ){شیخ انصاری،مکاسب،مبحث ٣دارد.
  والیت}

این والیت را والیت مطلقھ میگویند. طبق نظر مشھور والیت مطلقھ بھ فقھا نیز تسری پیدا میکند.در واقع  
  اطاعت ازوالیت مطلقھ فقیھ یعنی اطاعت بی چون و چرا از فقیھ دارای شرایط.

الھ براین نوع از والیت برای فقیھ ادلھ ای وارد است کھ طبق چند قضیھ بیان میشود{این نوع بیان مس
برگرفتھ از کتاب والیت فقیھ حضرت امام خمینی قدس سره و کتاب والیت فقیھ آیت هللا مصباح یزدی 

  دامت برکاتھ میباشد}

  قضیھ اول:

مجموع قانون برای اصالح جامعھ کافی نیست برای اینکھ قانون موجب اصالح شود احتیاج بھ نھاد اجرا 
  کننده وناظر دارد.

شریع احکام الھی در راس تشکیالت اداری جامعھ مسلمانان قرار داشت و رسول اکرم خود عالوه بر ت
دولت بھ وجود آورد ایشان حاکم تعیین میکرد و کشورھای دیگر سفیر میفرستاد. امیر المومنین علی علیھ 
السالم نیز رویھ مشابھ داشت.بدیھی است ضرورت اجرای احکام محدود بھ زمان حضرت رسول نیست  

ت دارد پس برای جلوگیری از عنان و ھرج و مرج احتیاج بھ تشکیل حکومت است.از و تا ابد ضرور
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 
  واحکام جزایی،لزوم نجات مردم مظلوم و....حقوق 

  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

ھمان فقیھان جامع الشرایط  .آیھ مبارکھ اطیعوا هللا واطیعوا الرسول و اولی االمر منکم و این اولی االمر١
  اند

.قسمت دوم روایتی از تحف العقول کھ سیدالشھدا علیھ السالم در مورد فقھا میگویند:چرا نباید غلمای ٢
  دینی و احبار از گفتار گناھکارانھ یھود  حرامخواری آنان جلو گیری کنند؟تا الی آخر...



ر مسائل مستحدثھ بھ روات حدیث ما رجوع توقیع مبارک امام زمان کھ در آن حضرت می فرمایند: د٣
  کنید

.روایت امیر المونین علی علیھ السالم کھ میفرماید جانشینان ما کسانی ھستند کھ بعد از ما می آیند و ۴
  حدیث و سنت مرا نقل میکنندو آن را پس از من  بھ مردم می آموزند

اند یعنی تمام وظایفی کھ بھ عھده پیغمبران است .حدیثی کھ میفرماید:الفقھا آمنا الرسولفقھا امینان رسول ۵
  بھ عھده فقھا ھم میباشد

  روایتی از فقھ رضوی کھ میگوید:منزلھ الفقیھ فی ھذا الوقت کمنزلھ االنبیاء فی بنی اسرائیل۶

.با توجھ بھ یک قضیھ عقلی کھ ھدف بعثت انبیا  تشکیل نظام عادالنھ است پس اگر بعد از آنھا این امر ٧
شود از حکمت خداوند و علم او بھ دور است پس باید جانشینی برای پیامبران باشد کھ با توجھ بھ متوقف 

  دالیل مذکور این ادامھ دھندگان راه ھمان فقھیان جامع الشرایط اند

  پس نتیجھ میدھد=در راس این حکومت باید والیت فقیھ باشد

  چھ گونھ برخورد میکنید؟ .آیا از ولی فقیھ اطاعت میکنید؟ چرا؟ با مخالفان٢٢٢***

ثمره آنچھ در باال گفتھ شد این است کھ:والیت فقیھ با دالیل عقلی و نقلی چھ با نص چھ با روایات ثابت 
میشود.و اطاعت از آن ھم بھ عنوان واجب شرعی ھم بھ دالیل سیاسی ھم بھ دالیل ملی ثابت میگردد 

و مقابلھ با مخالفان آن نھی از منکر و واجب بنابراین ،امر بھ اطاعت از ولی فقیھ امر بھ معروف 
است.ودر صورت ترک این واجب دین و استقالل 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 
  ھ بود تا بھ کشور آسیبی نرسد.بھ فرموده حضرت امام: باید پشتیبان والیت فقی
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