
  پاکیزگی و طهارت

 با اقلیع انسان هر و نیست برهان و دلیل نیازمند انسان زندگی در نظافت رعایت و بهداشت مسئله

 و بهداشت پرتو در انسان روحی و جسمی سالمت زیرا. کند می درک را آن اهمیت تاملی اندک

 . است رمیسّ آلودگیها از پرهیز

 تهیاف تشکیل روح و جسم از که است موجودی انسان که است ضروری و الزم نکته این تذکر ماا

 .تاس طهارت رعایت و بهداشت از متاثر سخت بعد دو هر پرورش در انسان که است بدیهی و است

 اصول زا یکی بعنوان زیستن بهتر برای را اجتماعی و فردی بهداشت رعایت الهی، ادیان تمام گرچه

 ار مهم این علیهم السالم بیت اهل مقدس فرهنگ و اسالم مبین دین اما اند، شمرده بر خود دین مهم

 نوزه بشر اما گذرد می احکام این صدور از قرنها چه اگر. اند داده قرار تاکید مورد دیگران از بیشتر

 یشرفتپ بشر علم که مقدار همان به اما بشناسد را ها آلودگی و بیماریها از بسیاری است نتوانسته

 .هاست آلودگی از دوری و انسان سالمت به توجه دهنده نشان کرده

 توجه است، ضروری و الزم جسمی بهداشت و طهارت رعایت که همانگونه اینکه دیگر مهم نکته

 انسان شده تأکید و رود می شمار به مسلمانان دینی های خواسته ترین مهم از نیز روانی بهداشت به

 .بدارد دور اخالقی زشتیهای و رذائل و آلودگی از را خودش مسلمان

 تأثیر اما باشد، فرق نداشته هم با ظاهر در است ممکن حالل غذای با حرام غذای: مثال عنوان به

  نیست، کمتر انسان جسم بر مسموم غذای خوردن از انسان روان بر حرام خوراک

 :علیه السالم فرمودند حسن امام



 1.يرديه ما درهص ويودع يؤذيه ما بطنه فيجنِّب معقوله في يتفكر ال كيف أكولهم في يتفكر لمن عجب

 جان غذای و معنوی امور در ولی کنند می فکر خود جسم غذای در که کسانی از کنم می تعجب

 در یدیپل افکار که ندارند باکی ولی کنند حفظ می مضر طعام از را شکم نمایند، نمی تعقل خویش

 غذاهای مهمترین از یکی عنوان به را حسد علیه السالم امیرمومنان همچنین و. شود وارد آنها روان

 پا زا روزی قطع بطور نکوشد آن کردن کن ریشه در کسی اگر که کرده بیان روحی مسموم و مهلک

 .آمد خواهد در

 موبيء داء فإنه الحقد من قلوبكم طهروا 

 نای در. است وبا  مهلکی همانند بیماری یک آن چه کنید، پاک نهانی های کینه از را خود قلبهای 

 بر تنها هک است مرضی وبا که دانید می همه و است شده تشبیه «وبا» بیماری به کینه و حسد روایت

 .کند می پیدا شیوع ظاهری بهداشت رعایت عدم اثر

 ارتهط تحصیل و نجاسات از پرهیز به دستور اسالم مبین دین مهم دستورات از یکی بنابراین

 .است آمده( ها کننده پاک) مطهرات قالب در که است باطنی و ظاهری

 2کرونتش لعلکم علیکم نعمته لیتم لیطهرکم یرید ولکن حرج من علیکم لیجعل اهلل یرید ما... 

 رداند،گ تمام شما را بر نعمتش و پاک، را شما خواهد می لیکن بگیرد، تنگ شما بر خواهد نمی خدا 

 .بدارید []او سپاس که باشد

                                                           
 .2۱۲ ص ،۱ ج النوار،بحارا . 1

 
 .۶:  مائده . 2



 که اییج تا است قائل بسیار اهمیت انسان زندگی محیط و لباس بدن، پاکی و تمیزی برای اسالم 

 را آب و آورده شمار به خداوند خاص بندگان ویژگیهای از را طهارت و دانسته ایمان از را نظافت

 .است داده قرار طهارت و نظافت وسیله

 3...به ليطهركم ماء الماء من عليكم ينزل و

 .گرداند پاک آن با را شما تا ریخت فرو شما بر بارانی آسمان از و 

 (مطهرات) ها کننده پاک

 رارق انسان اختیار در و کرده معین گوناگونی وسایل و راهها نجس، چیزهای کردن پاک برای اسالم

 .است «آب» آنها از یکی که است داده

 لوسای و زمین ظرف، لباس، بدن، شوی و شست هوسیل گیاهان، و جانوران انسانها، حیات مایه آب،

 .است زندگی

 .کند می پاک را نجس و آلوده چیزهای از بسیاری و هاست کننده پاک از یکی آب،

 مسائل دیگر و آن با طهارت چگونگی گرفتن یاد برای را ما آنها شناخت که دارد مختلفی اقسام آب،

 .کند می کمک آن، به مربوط

 :4 آبها اقسام

 مضاف -1

 مطلق  -2

                                                           
 .۱۱:  انفال .  3

 ۱۱ م ،۸۲ ص ،۱ ج"ج مراجع، المسائل توضیح - المیاه فی فصل الطهارة کتاب ،۱ ج الوسیله، تحریر . 4

 



 چاه الف( آب                    

 جاری ب( آب                    

 باران آب ج(                    

 : (ایستاده) راکد آب د(                     

        کر 

 قلیل 

                                            

  :انندم نگویند؛ آب آن به که طوری به باشد؛ شده مخلوط چیزی با که است آبیآب مضاف 

 انندم باشند؛ گرفته چیزی از یا و ؛شودمین گفته آب آن به که حدی به شده مخلوط گل آب

 .هندوانه و سیب آب

 باران، آب آب شامل که ۱(خالص و معمولی آب. )نباشد مضاف که است آبی :مطلق آب 

 .شودمی جاری آب و چاه

 مضاف آب احكام

 .کند نمی پاک را نجس چیزهای یعنی نیست؛ کننده پاک مضاف آب. ۱

 هم آب یا مزه رنگ یا بو و باشد کم نجاست چند هر ،شودمی نجس نجاست، با برخورد در. 2

 . نشود عوض

                                                           
 .همان . 5



 ۶.نیست صحیح مضاف آب با و غسل وضو. ۸

 :7كر مقدار

 وجب۱/۸ حداقل یک هر آن، گودی و پهنا و درازا که ظرفی در را آن اگر که آبی مقدار: حجم) 

 ( مکعب سانتیمتر ۸۸۳۳۳حدود وجب، (۲۷۱/۲2. )پرشود بریزند، باشد،

 کیلوگرم ۸۷۷/۲۱۴: وزن

 .است قلیل باشد، کمتر کر از اگر جوشد نمی زمین از که آبی :قليل آب مقدار

 ند،ک تمیز را کثیفی چیز مضاف آب است ممکن گرچه کند؛ می پاک را ها آلودگی مطلق آب تنها

 .کند نمی پاک را نجس هرگز ولی

 :قليل آب احكام

 سنج چیز یا شود، ریخته نجس چیز روی خواه) میشود؛ نجس نجاست با برخورد در قلیل آب. ۱

 ۲.(برسد آن به

                                                           
 .۲۲ و ۲۷ م ،۲۴ ص ،۱ ج مراجع، المسائل توضیح.  6

 و باشد وجب ۸۶ آن ظرف مساحت که است آبی مقدار کر آب: ستانیسی اهلل آیت. ۱۶ م ،۸۴ ص ،۱ ج مراجع، المسائل توضیح.  7

 (.همان) باشد( لیتر۸۲۲) کیلوگرم ۸۲۲ آن وزن با: مکارم اهلل آیت و ای خامنه اهلل آیت(. همان) است لیتر ۸۲۲ تقریبا این

 
 .2۶ م ،۲2 ص ،۱ ج مراجع، المسائل توضیح.  8



 راگ مثال. )گردد می پاک شود، مخلوط آن با و متصل نجس، قلیل آب به جاری یا کر آب اگر. 2

 باز آن بر را آب و بگذارید است، متصل رک منبع به که شیرآبی زیر شده نجس که را قلیل آب ظرف

 ۴.(شود مخلوط آن با تا کنید

 باران - چاه - جاری - كر آب

 که زمانی تا نجس تمام اقسام آبهای مطلق، به جز آب قلیل در برخورد با چیزهای 

 یا نگر با نجاست بو یا برخورد اثر بر هرگاه و است پاک باشد، نگرفته بو و رنگ یا مزه نجاست

 ۱۳.شودمی نجس بگیرد، نجاست مزه

  ۱۱است. کر آب حکم در می باشد، کر منبع به متصل که ساختمانها های لوله آب. 2

 

 باران: خصوصيات از برخي

 .شودمی پاک ببارد، بار یک نیست، آن در ۱2نجس عین که نجسی چیز بر باران اگر

 .یستن الزم آنها فشردن و کند می پاک را آنها کند، نفوذ آن در و ببارد نجس لباس و فرش بر اگر. 2

 ۱۸.شودمی پاک ببارد، نجس زمین بر اگر. ۸

                                                           
 به ایدب است، گرفته نجاست مزه یا رنگ یا بو چنانچه و باشد، نداشته نجاست همز یا رنگ یا بو که است شرط آب، تطهیر در.  9

 .برود ازبین نجاست مزه و رنگ و بو که شود مخلوط جاری یا کر آب با قدری

 .۲ م ،۱۸ ص ،۱ ج الوسیله، تحریر . ۱۳

 .۸۱ م ،۲۱ ص ،۱ ج مراجع، المسائل توضیح . ۱۱

 

 .خون مانند است؛ نجس خود به خود که است چیزی نجس عین . ۱2

 .۸۷ ،۲۳ ،۲۱ ،۲2 م ،۲۶ ص ،۱ ج مراجع، المسائل توضیح  . ۱۸



 تصوير آينه در آبها اقسام

 .ندارد جریان و می جوشد زمین از که آبی: چاه آب

 .است زیاد مقدارش و دارد جریان زمین روی که آبی: جاری آب

 .می بارد آسمان از که آبی: باران آب

 .نیست هم جاری و ندارد آسمانی بارش و زمینی شجوش منبع که آبی :راکد آب

 .باشد کمتر کر از و نجوشد زمین از که آبی: قلیل آب 

 زندبری باشد نیم و وجب سه یک هر آن گودی و پهنا و درازا که ظرفی در اگر که است آبی: کر آب

 .کند پر را ظرف آن

 .باشد حصحی ای اضافه هیچ بدون آن بر آب کلمه اطالق که آبی: مطلق آب

 .باشد شده مخلوط چیزی با یا باشند گرفته چیزی از را آن که است آبی: مضاف آب

 .باشند گرفته چیزی از که آبی مضاف: آب

 

 آب با نجس اشياء تطهير چگونگي

 در را کاربرد بیشترین که است ای کننده پاک آب، و دارند کار سرو آب با روز هر انسانها همه

 .دارد انسانها زندگی

 14نجس اشياء هيرتط

                                                           
 

 ظرف داخل: اهلل سیستانی آیت. ۱۶2 و  ۱۶۳ ،۱۱۳ ،۱۱۴ م۱۳۶ و ۱۳۱ و۱۳۳ ص ،۱ ج مراجع، المسائل .  توضیح ۱۲

 (.همان) بواج بنابراحتیاط باران و جاری و کر آب با همچنین و شست، مرتبه سه باید قلیل آب با را نجس



 ظرف

 مرتبه یک:  کر آب با -۱

 اشیاء تطهیر مرتبه سه:  قلیل آب با -2

 ظرف غير

 مرتبه، با آب قلیل: دو مرتبه یک:  کر آب با: شده نجس بول به         

 مرتبه یک: قلیل آب با مرتبه، یک:  کر آب با: شده نجس بول غیر به         

 توضیح:

بتدا باید عین نجس را برطرف کرد، سپس به همان تعداد که در نمودار باال الف: برای تطهیر اشیاء، ا

 تبه در آب کرآمده، آن را آب کشید؛ مثال ظرف نجس را، بعد از بر طرف کردن آلودگی اگر یک مر

 . بشویند، کافی است

 ب: فرش، لباس، پارچه و آنچه که آب را به خود می گیرد و قابل فشردن است، اگر با آب قلیل

، باید بعد از هر بار شستن، فشرده شود تا آبهای داخل آن بیرون آید و یا به گونه ای شودمیتطهیر 

دیگر آب آن گرفته شود؛ مثال آن را در آب تکان دهند یا در ماشین لباس شویی به سرعت چرخانده 

 شود، در آب کر و جاری هم احتیاط واجب آن است که آب داخل آن گرفته شود.

 ر است.کُر اشیای نجس بیان شده، مانند آب ری و چاه در احکامی که برای تطهیج: آب جا

 راه تطهير ظرف نجس

صل به کر؛ مثل شیر متصل به با آب کر: یک بار آن را در آب فرو برده، بیرون آورند و با آب مت

 ر، اگر یک بار آب بر آن بریزند، کافی است.کُمنبع 

                                                           

 



آب کرده، خالی کنند، یا سه مرتبه قدری آب در آن بریزند و هر  با آب قلیل: آن را سه مرتبه پر از

 ۱۱س برسد و سپس بیرون بریزند.مرتبه آب را طوری در آن بگردانند که به جاهای نج

 زمین نجس را چگونه می توان تطهیر کرد؟

 ۱۶تطهیر زمین 

 کر ببا آ .۱

روی آن ریخت؛ به  ده و سپس آب متصل به کر یا جاری ابتدا باید آلودگی را برطرف کر

 طوری که تمام جاهای نجس را فرا گیرد.

 با آب قلیل. 

، )به ا اصطالح آب را به خود شودمیاگر زمین به گونه ای است که آب بر آن جاری ن الف(

 با آب قلیل پاک نمی گردد   (گرفته و می خورد

 پاک است. ، جایی که آب جاری شده،شودمیاگر آب بر زمین جاری  ب(   

. هنگام تطهیر زمین با آب قلیل، اگر آبها جاری شده و به داخل چاه برود، یا از آن محل ۱له مسأ

. و همچنین اگر آب را با وسیله 17ی که آب بر آن جاری شده، پاک استبیرون رود، تمام جاهای

ای جمع کنند و به احتیاط واجب دوباره آب قلیل برآن بریزند  ای مثل پارچه یا دستگاه مکنده

 کنید: . اکنون به تصاویر زیر توجه18شودمیآن را به وسیله ای جمع کنند پاک و 

 تطهير زمين با آب قليل

                                                           

 .۱۱۱و  ۱۱۳، م ۱۳۳، ص ۱توضیح المسائل مراجع، ج  . 15

اما زیر  شودمیپاک  . زمینی که روی آن شن یا ریگ باشد با آب قلیل۱۲۳، ۱۷۴، م ۱۱، ص ۱. توضیح المسائل مراجع، ج   16

 )همان(.  شودمیسیستانی: با آب قلیل هم پاک اهلل ( آیت ۱۷۴ریگها نجس می ماند )همان، م 

 .۱۲۳. توضیح المسائل، م  17

 .2۶، مطهرات م 2۲2، ص ۱العروة الوثقی، ج  . 18

 



 زمین نجس -ا 

 با پارچه ای اطراف محل نجس را محصور می کنیم -2

 عین نجاست را برطرف می کنیم. -۸

 بر محل نجس آب میریزیم. -۲

 .غساله آن را جمع می کنیم - ۱

 .و غساله آن را جمع می کنیممجددا آب ریخته  -۶

 راه تطهير زمين نجس با آب كر

 .شودمیابتدا عین نجاست برطرف  -ا

 .شودمی. یک مرتبه آب متصل به کر روی آن گرفته 2

 راه تطهير فرش نجس با آب كر

 .شودمیزیر محل نجس تشت ) ظرفی( قرار داده  -۱

 .ودشمییاط واجب فشار یا حرکت داده . و بنابر احتشودمیآب متصل به کر روی آن گرفته  -2

 می توان فرش را تا کرد و بر آن آب گرفت. -۸

 راه تطهير موكتي كه به زمين چسبيده با آب كر

 .شودمیابتدا عین نجاست برطرف  -۱

 .شودمیآب متصل به کر روی آن گرفته  -2

 .شودمیبنا بر احتیاط واجب فشار یا حرکت داده  -۸

 ه به زمين چسبيده با آب قليلراه تطهير موكتي ك

 .شودمیابتدا عین نجاست برطرف  -ا

 .شودمیآب قلیل روی آن ریخته  -2



 .شودمیغساله آن جمع  -۸

 زمین

 به جز آب، زمین نیز یکی دیگر از پاک کننده هاست، که کف پا و کفش را پاک می کند.

ردد، با زمین، آلودگیها برطرف گاگر کف پا یا کف کفش هنگام راه رفتن نجس شود و به سبب تماس 

 . پس زمین، فقط پاک کننده کف پا و کف کفش است، آن هم با این شرایط:شودمیپاک 

 * زمین پاک باشد. 

 * زمین خشک باشد. )خیس نباشد(

  ۱۴* از نوع خاک، شن، سنگ، آجرفرش و مانند اینها باشد.

ر ست برطرف شود، پاک می گردد، ولی بهت: اگر بر اثر تماس زیر کفش یا کف پا با زمین، نجاهمسأل

 2۳است حداقل پانزده قدم راه برود.

 2۱با پای برهنه بر زمین راه برود. قدم ۱۱

 بر اثر راه رفتن یا تماس با زمین، نجاست از بین برود.

 آفتاب

 آفتاب نیز یکی دیگر از پاک کننده ها است و با شرایطی که خواهد آمد، این اشیا را پاک می کند.

 زمین * 

                                                           
 . ۱۴2و ۱۲۸، م ۱۱۲، ص ۱توضیح المسائل مراجع، ج .  19

 .۱2۱، ص ۱العروة الوثقی، ج  . 2۳

مین روی ز آیت اهلل خامنه ای: کسی که بر اثر راه رفتن روی زمین، کف پا یا کفش او، نجس شده است؛ هرگاه تقریبا ده قدم.  2۱

عین نجاست، زائل شود. رساله اجوبة االستفتائات،  ؛ مشروط به اینکهشودمیخشک و پاک راه برود، کف پا و کفش او پاک 

 سانتی متر(، ۲۶ذراع. از آرنج تا سر انگشت وسط دست را ذراع گویند ) ۱۱. آیت اهلل سیستانی: 2۷، ص ۲۳جدید، سش ویرای

 متر(، همان. ۱/۷ذراع )حدود ۱۱ت اهلل مکارم: . آی۱۲۱توضیح المسائل مراجع، م



* ساختمان و چیزهایی که در آن به کار رفته است؛ مانند ستونها در و پنجره نرده ها، تانکر و 

 .تأسیسات، کولر و امثال آن

 )تا زمانی که از زمین قطع نشده باشند(. 22* درخت و گیاه 

 آفتاب چگونه بعضی از اشیا ثابت را پاک می کند؟

 ر بودن آفتاب:شرايط مطهِّ 

 ر باشد، به قدری که اگر چیزی به آن برسد، تر شود. * چیز نجس، ت

 * با تابش آفتاب خشک شود؛ اگر مرطوب بماند، پاک نشده است. 

* چیزی مانند ابر یا پرده، مانع تابش آفتاب نباشد، مگر آن که رقیق و نازک باشد و از تابش آفتاب 

 جلوگیری نکند.

 مک باد خشک نشود. * آفتاب، به تنهایی آن را خشک کند؛ مثال به ک 

* هنگام تابش آفتاب، عین نجاست در محل نجس نباشد، پس اگر عین نجاست هست، پیش از 

 تابش آفتاب بر طرف گردد.

امروز خشک شود و  قسمت بیرون و درون دیوار یا زمین را یکباره خشک کند. پس اگر روی آن

 2۸.شودمیدرون آن فردا، تنها روی آن پاک 

و مانند آن نجس است، ولی رطوبتی ندارد، می توان مقداری آب، یا چیز دیگری  مسأله : اگر زمین 

 که سبب مرطوب شدن آن گردد، بر آن ریخت تا آفتاب بتابد و آن را پاک

 2۲کند.

 اسالم

                                                           

 .۱۸۳، ص۱؛ تحریر الوسیله، ج ۱2۴، ص ۱العروة الوثقی، ج  . 22

 . ۱۴2م  ۱۱۴، ص ۱ح المسائل مراجع، ج یتوض . 2۸

 .۱۸۳، ص۱الوسیله، ج ؛ تحریر۱2۴و  ۱۸۱، ص ۱الوثقی، ج العروة  . 2۲



آن دسته از گروههای غیر مسلمان که از نظر اسالم پاک نیستند، بعد از شناختن و اعتقاد به اسالم، 

 لمان می شوند و با اسالم، تمام بدن آنها پاک می گردد؛ یعنی باید بگویند:با گفتن شهادتین مس

 2۱«اهلل، وأشهد أن محمدا رسول اهلل أشهد أن ال إله إال

 برطرف شدن عین نجاست

و نیازی به آب کشیدن  شودمیدر دو مورد، با برطرف شدن آلودگی و عین نجس، چیز نجس پاک 

 :نیست

مرغی که غذای نجس خورده است، هنگامی که نجاست برطرف شود،  الف: بدن حیوان؛ مثال منقار

 پاک است.

 * ب: باطن بدن انسان مانند داخل دهان و بینی و گوش؛ مثال اگر هنگام مسواک زدن،

و آب کشیدن داخل از لثه ها خون بیاید، وقتی که آب دهان رنگ خون نداشته باشد، پاک است 

 2۶دهان الزم نیست.

 تبعیت 

 آن است که چیز نجس با پاک شدن چیز دیگر پاک شود.. تبعیت ۱

 :شودمی. در موارد زیر، اشیای نجس به تبعیت پاک 2 

الف: کسی که چیزی را تطهیر می کند، اگر دست و آن چیز با هم آب کشیده شود، دست او هم پاک 

 2۷و احتیاج به تطهیر مجدد ندارد. شودمی

                                                           

 . 2۳۷م  ۱2۱ ، ص۱، ج ؛ توضیح المسائل مراجع۱۸۱، ص ۱تحریر الوسیله، ج .  2۱

 .2۱۷و  2۱۶م  ۱2۴، ص ۱توضیح المسائل مراجع، ج .  2۶

 .2۱۱. 2۱۱م۱2۴و  ۱2۷، ص ۱، توضیح المسائل مراجع، ج ۱۸۱، ص ۱تحریر الوسیله، ج  . 2۷



ل ال که میت را غساند و دست غسّ ت را بر آن خواباندهب: پس از اتمام سه غسل میت، تختی که می

داده و پارچه ای که بر میت انداخته اند و تمام ابزار و وسایلی که به طور مستقیم در غسل دادن 

 2۲.شودمیمیت استفاده شده، پاک 

 .ودشمیو ظرفش هم به تبعیت پاک  ج: ظرف شراب اگر شراب تبدیل به سرکه شود پاک است

 مسلمانغائب شدن 

اگر بدن یا لباس مسلمان یا چیزهای دیگری که در اختیار او است )مانند ظرف و فرش( نجس شود 

و آن مسلمان غایب گردد، اگر انسان احتمال بدهد آن چیز را تطهیر کرده، محکوم به طهارت است 

 2۴.و اجتناب از آن الزم نیست

 

 نجاسات

 چه چیزهایی آلوده و نجس است؟

نجس اند و چیزهایی که با ، همه چیز پاک است، به جز برخی از اشیا که آلوده و . از نظر اسالم۱

خورد کرده و نجاست سرایت کند باید از آنها پرهیز کرد و مواظب بود که بدن و لباس و آنها بر

 خوردنی ها و نوشیدنیها آلوده به آنها نباشد.

آنها برای هر فرد مسلمان الزم  . تعداد چیزهای نجس بسیار محدود و اندک است؛ ولی دانستن2

 است. همان گونه که گفته شد، اشیای نجس و آلوده را می توان تطهیر و پاک کرد.

                                                           

 .2۱2م  ۱2۲، ص ۱لمسائل مراجع، ج توضیح ا . 2۲

. آیت اهلل خامنه ای: سپس ببیند که او با آن ۱۸2 ، ص۱؛ تحریر الوسیله، ج 22۱م  ۱۸2، ص ۱توضیح المسائل مراجع، ج  . 29

مشروط به اینکه صاحب آن چیز از نجاست  چیز که نجس بوده است رفتار چیز پاک را می کند، آن چیز محکوم به پاکی است

 .۱۲، م22قبلی و از احکام طهارت و نجاست باخبر باشد. راهنمای فتاوا، ص 



مثل گربه و  -دارند  ۸۳. ادرار و مدفوع انسان و تمام حیوانات حرام گوشت که خون جهنده۸

 ۸۱نجس است. -خرگوش 

 32اتی که خون جهنده دارند نجس است.. منی حیوان۲

و حیواناتی که خون جهنده  -مانند گاو و گوسفند  -و مدفوع حیوانات حالل گوشت . ادرار ۱

 33.پاک است -ندارند مانند مار و ماهی 

 ۸۲نیست. . ادرار و مدفوع حیوان هایی که گوشت آنها مکروه است؛ مانند اسب و االغ، نجس۶

 35نجس است. -مانند کالغ  -. فضله پرندگان حرام گوشت ۷

 های غیر مسلمان از نظر اسالم پاک نیستند.. برخی از گرو۲ 

 غير مسلمان نيز دو دسته اند:

 غير مسلمان

 ۸۶:اهل کتاب     

                                                           

 ، خون از آن جستن کند، خون جهنده دارد. آیات عظام: سیستانیحیوانی که اگر رگ گردنش را ببرند . ۸۳

، ۱مکارم: بنا بر احتیاط واجب، از ادرار حیوان حرام گوشت که خون جهنده ندارد، باید پرهیز کرد. توضیح المسائل مراجع، ج  -

  ۲۲م  ۶۲ص 

  ۲۲م  ۶۲، ص ۱المسائل مراجع، ج  ؛ توضیح۱۱، ص ۱العروة الوثقی، ج  . ۸۱

یت اهلل خامنه ای: منی انسان نجس است و منی حیوانی که خون جهنده دارد نیز بنابر احتیاط واجب نجس است. استفتاء آ.  32

دفتر معظم له؛ آیت اهلل مکارم: خواه حرام گوشت باشد یا حالل گوشت و احتیاط واجب آن است که از منی حیوانی که خون جهنده 

  ۲۷، م ۶۴، ص ۱مراجع، جندارد نیز اجتناب شود. توضیح المسائل 

 همان..  ۸۸

 همان..  ۸۲

حرام گوشت پاک است.  آیات عظام خامنه ای سیستانی و مکارم فضله پرندگان ۲۱م  ۶۲، ص ۱توضیح المسائل مراجع، ج .  35

 ۲۱، م۶۲ ، ص۱؛ آیت اهلل سیستانی و آیت اهلل مکارم، توضیح المسائل مراجع، ج ۸2، ص ۱آیت اهلل خامنه ای: رساله آموزشی، ج 

آیات عظام خامنه ای، سیستانی و مکارم، اهل کتاب پاک هستند. بنابر این در بسیاری از احکام طهارت و نجاست با .  ۸۶

کسی که به یکی از امامان معصوم: دشنام دهد یا  مسلمانان تفاوتی ندارند و تمام پیروان مذاهب اسالمی از نظر فقها پاک هستند مگر



 د( صابئین    ج( زردتشتی   ب( یهودی   الف( مسیحی

 غیر اهل کتاب 

 خون 

 . خون انسان و هر حیوانی که خون جهنده دارد، نجس است؛ مانند مرغ و گوسفند. ۱

 هنده ندارد، پاک است؛ مانند ماهی و پشه.. خون حیوانی که خون ج2

باید از  ۸۷، نجس نیست؛ ولی بنا بر احتیاط واجبشودمی. خونی که گاهی در تخم مرغ یافت ۸ 

خوردن آن اجتناب کرد و اگر خون را با زرده تخم مرغ به حدی به هم بزنند که از بین برود، خوردن 

 ۸۲ندارد. زرده هم مانعی

ن )لثه( می آید، اگر با آب دهان مخلوط شود و از بین برود، پاک است و . خونی که از الی دندا۲

 ۸۴در آن صورت، فرو بردن آب دهان هم اشکال ندارد.

                                                           

باشد و یا یکی از ضروریات دین )آنچه جز دین است( مثل نماز و روزه را انکار کند، که انکار آن به انکار با آنان دشمنی داشته 

گویند خدا ب خدا یا پیغمبر برگردد، همچنین کسانی که نسبت به امامان غلو می کنند )یعنی آنهایی که یکی از ائمه: را خدا بدانند یا

، س ۶۴مسلمان است یا نه پاک می باشد. رساله اجوبة االستفتائات، ترجمه فارسی، ص در او حلول کرده و کسی که معلوم نیست 

، م 2۲المسائل، ص  آیت اهلل سیستانی: اهل کتاب یعنی یهود و نصاری و مجوس )زردتشتی( محکوم به طهارت اند. توضیح ۸۱۸

از آن تطهیر الزم نمی باشد. استفتائات جدید، ج . آیت اهلل مکارم: اجتناب از اهل کتاب در موارد ضرورت واجب نیست و بعد ۱۳۸

. کسانی که در کشورهای غیر اسالمی زندگی می کنند و با آنها )غیر مسلمانها( معاشرت دارند، الزم نیست از  ۲2س ۸۳، ص ۱

 نها اجتناب کنند. )استفتاء کتبی(آ

باید از خوردن تخم مرغی که خون در آن است. باید . آیت اهلل مکارم: بنابر احتیاط واجب خونی که در تخم مرغ است نجس و  37

 .۴۲م  ۷۸، ص۱اجتناب کرد. توضیح المسائل مراجع، ج 

آیت اهلل سیستانی: احتیاط مستحب آن  (.۲، م ۱۱. آیت اهلل خامنه ای: خوردن خون در تخم مرغ حرام است )راهنمای فتاوا، ص3

 .۴۲ذیل م  ۷۸، ص ۱سائل مراجع، ج د اجتناب شود توضیح الماست که از زرده تخم مرغی که ذرهای خون در آن می باش

 .۴۲. ۱۳۱و  ۴۶؛ م ۷۸، ص ۱توضیح المسائل مراجع، ج .  39



، اگر معلوم نباشد که با خون شودمی. زردابه ای که در حال بهبودی زخم در اطراف آن پیدا ۱

 ۲۳مخلوط است یا نه، پاک می باشد.

دن، رطوبتی از آن بیرون آید که معلوم نباشد خون است یا نه، پاک اگر بر اثر خراش برداشتن ب .۶

 ۲۱است.

 : شودمیوارد زیر حکم به طهارت در م

 ۲2ی که معلوم نباشد خون است یا نه.شیء قرمز رنگ. ۱

. خونی که معلوم نباشد از حیوان دارای خون جهنده است یا نه؛ مثل این که خونی در لباس یا 2

 ۲۸ی داند خون پشه است یا بدن خودش.بدن خود می بیند و نم

 ۲۲. خون حیوانی که معلوم نیست آن حیوان دارای خون جهنده است یا نه.۸

 شراب

مْ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَُّكُ يَا أَيُُّهَا الَُّذِينَ آمَنُوا إِنَُّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَُّيْطَانِ

 45.تُفْلِحُونَ

. پس، نداز عمل شیطان [و] ای کسانی که ایمان آورده اید، شراب و قمار و بتها و تیرهای قرعه پلیدند

 ی گزینید، باشد که رستگار شوید.از آنها دور

                                                           
 .۱۳۲م  ۷۱همان، ص   .40

 ۱۳۲م ۷۱همان ص .  41

  ۷م  ۷۲فی النجاسات ص  ۱العروة الوثقی ج .  42

 .۷م  ۷۲، فی النجاسات ص ۱العروة الوثقی، ج .  43

 .۱۳۲م  ۷۱، ص ۱راجع، ج توضیح المسائل م.  ۲۲

  ۴۳مائده آیه  . ۲۱



. شراب و هر مایع مست کننده که در اصل مایع باشد، گرچه به صورت جامد در آید، نجس ۱

 ۲۶است.

وط آب مخلمانند بنگ و حشیش نجس نیست، هر چند آن را ساییده و با . شی جامد مست کننده؛ 2

 آورند.کنند و به صورت مایع در

. آب انگور جوش آمده اگر مست کننده باشد، نجس است و اگر مست کننده نباشد، گرچه خوردن ۸

 ۲۷آن حرام است ولی نجس نیست.

 ۲۲حرام نیست هر چند به جوش آید.د، بپزن -مثال با برنج  -. خرما و کشمش را اگر همراه غذا ۲

معلوم نیست  و شودمی. دارو، صابون، روغن، عطر وادکلن که در کشورهای غیراسالمی تولید ۱

 ۲۴.نجس شده یا نه، پاک است

 

 مردار

 50 حُرُِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَُّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَُّ لِغَيْرِ اللَُّهِ بِهِ

 کشته شده باشد. حرام شده است: مردار و خون و گوشت خوک و آنچه به نام غیر خدابر شما  

 مردار حیوان

 ۱ . تمام اجزای آن نجس است ------سگ و خوک. 

                                                           

است؛  ؛ آیت اهلل خامنه ای: مشروبات مست کننده بنابر احتیاط )واجب( نجس۱۱۱م  ۲۳، ص ۱توضیح المسائل مراجع، ج  . ۲۶

 .۱۳، م۱۲راهنمای فتاوا، ص 

خوردن آن حرام است و همچنین آیت اهلل سیستانی: اگر آب انگور به خودی خود یا بواسطه پختن جوش بیاید، پاک ولی .  ۲۷

 .۱۱۸م  ۱۲۱، ص ۱المسائل مراجع، ج  انگور جوشیده، بنا بر احتیاط واجب حرام است ولی نجس نیست. توضیح

 .۸م ۷، فصل فی النجاساة ص۱العروة الوثقی، ج .  ۲۲

 الرابع. ۱۲، ص ۱/ العروة الوثقی، ج  ۴۲م  ۷۱، ص۱توضیح المسائل مراجع، ج.  ۲۴
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 2 سگ و خوک. غیر  

 ۱.خون جهنده دارد 

 اجرای روح دار ؛ مانند گوشت و پوست نجس -                  

 مانند مور شاخ پاک استاجزای بی روح ؛   -                  

 

 2. خون جهنده ندارد مانند ماهی تمام اجزای آنها پاک است. 

 سگ و خوک

مثل مو و ناخن،  بی روح آنهاتمام بدن سگ و خوک که در خشکی زندگی می کنند، حتی اجزای 

دی ح کی از آنها رطوبت داشته باشد، بهو چنانچه بدن آنها به چیزی برخورد کند که ی ۱۱نجس است

رطوبت یکی به دیگری سرایت کند، آن شیء هم نجس میشود، ولی در مواردی که یقین به  که

برخورد با آنها نمی باشد یا معلوم نیست که رطوبت داشته یا نه و یا معلوم نیست رطوبتی سرایت 

کرده یا نه، پاک است و کسانی که برای نگهبانی از باغ و مزرعه یا کارخانه، سگ نگهداری می کنند، 

اگر جایی از بدن یا لباسشان نجس شد برای عبادت  باید مواظب باشند که در تماس با این حیوان،

 ۱2و نماز، تطهیر کنند.

. در بین حیوانات، تنها همین دو حیوان نجس هستند و هیچ حیوان زنده دیگری، حتی موش نجس 2

 ۱۸نیست.

 احکام اشیای نجس چرمی

تهیه شده، پاک است، هر چند  -غیر از سگ و خوک  -. اشیایی که از اجزای بی روح حیوان ۱

ن ی، پاک است، هرچند غیر مسلمان آیکرکی، مو -ذبح شرعی نشده باشد، بنابراین، لباسهای پشمی 
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رام یا حیوان ح ه فروش می رسد، ولی اگر از مرداررا ساخته باشد، یا در کشور و بازار غیرمسلمین ب

  ۱۲باطل است.واندن با آن لباس گوشت باشد، نماز خ

. اشیایی که از اجزای روح دار مردار حیوان دارای خون جهنده تهیه شده باشد نجس است؛ مانند 2

 ۱۱مربند، کاپشن، دستکش و بند ساعت.؛ مثل کفش، کیف، کاله، کشودمیچیزهایی که از چرم تهیه 

 ۱۷است. ۱۶. چیزی که معلوم نیست چرم است یا نه محکوم به طهارت۸

بودن آن معلوم است، ولی از حیوان دارای خون جهنده بودن آن معلوم نیست،  . چیزی که چرم۲

 ۱۲.یا غیر آن محکوم به طهارت است؛ مانند کمربندی که معلوم نیست از پوست مار است

 دارای خون جهنده تهیه شده باشد نجس است. کفشی که از پوست مردار حیوان

 است. شده باشد نجس و نماز با آن باطللباسی که از پوست مردار دارای خون جهنده تهیه 

 .نماز خواندن با کمربندی که از حیوان مردار خون جهنده دار تهیه شده باشد باطل است

 . چیزی که از چرم حیوان دارای خون جهنده تهیه شده؛ مانند کفش که معلوم است از چرم گاو۱

ن ام آن اقسام مختلفی دارد که بدیساخته اند، ولی معلوم نیست به طریق شرعی ذبح شده یا نه، احک

  شرح است:

 از مسلمان خریداری شده -ا

 است پاک: است اسالمی کشور ساخت 
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 یاایتال ساخت که خرد می کفشی کویت بازار در مثال است اسالمی غیر کشور ساخت 

 احراز با مسلمان، کننده وارد و شده شرعی ذبح شود معلوم آنکه مگر. است نجس است

 ۱۴ده وارد کرده است.ش عیشر ذبح اینکه

   ۶۳.است پاک: اسالمی غیر یا است اسالمی کشور از نیست معلوم 

 از غیرمسلمان خریداری شده. 2

 که ساخت سوریه است میخرد کفشی لندن در مثال. است اسالمی کشور ساخت: 

 .پاک است

 است نجس: است اسالمی غیر کشور ساخت. 

 ۶۱.است نجس: است کشوری چه از نیست معلوم 

 رآورده های لبنیف

؛ مانند شیر، ماست، پنیر، کشک، شودمیفرآورده های لبنی که از حیوان حالل گوشت زنده گرفته 

کره و خامه که از گاو و گوسفند است، پاک است و خوردن آنها حالل است، هرچند غیر مسلمان 

ی غیر اسالمی به آن را تهیه کرده باشد یا در بازار غیر اسالمی به فروش برسد و یا از کشورها

کشورهای اسالمی آورده باشند، مگر آنکه انسان یقین کند نجس شده است و در صورتی که شک 

 کند یا احتمال نجاست بدهد، محکوم به طهارت است و نیاز به تحقیق و جستجو ندارد.

 چند مسأله :

                                                           

آیت اهلل خامنه ای: اگر احتمال دهید که حیوان ذبح اسالمی شده، پاک است و اگر یقین دارید که ذبح اسالمی نشده، محکوم به .  ۱۴

ته کش(. آیت اهلل سیستانی: چرمی که احتمال آن برود از حیوانی است که به دستور شرع 2۷۶االسفتائات س نجاست است )اجوبة 

شده پاک است، ولی اگر از دست کافر گرفته شود یا اینکه دست مسلمانی باشد که از کافر گرفته و رسیدگی نکرده که از حیوانی 

، آیت اهلل ۴2حرام ولی نماز در آن چرم جایز است توضیح المسائل م  است که به دستور شرع ذبح شده یا نه خوردن گوشت آن

 . ۱۳۳نماز خواند توضیح المسائل م  مکارم: چرمهایی که از بالد کفار می آورند پاک است هر چند نمی توان با آن
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 ۶2. خوردن و آشامیدن چیز نجس حرام است.۱ 

به او  ، الزم نیستخواندمیا می خورد یا با لباس نجسی نماز . اگر انسان بیند کسی چیز نجسی ر2

تذکر دهد، ولی اگر میزبان متوجه شود غدا نجس است، باید به میهمانها بگوید؛ زیرا خوراندن چیز 

 ۶۸نجس به دیگری حرام است.

د باشنحتی اگر مسلمان ن -. وسایل منزل کسانی که به طور کامل مقید به طهارت و نجاست نیستند ۸

 .در صورتی که یقین به نجس شدن آنها نباشد، پاک است -

. عطر و ادکلنی که غیر مسلمان ساخته است، ولی معلوم نیست که با بدن وی تماس داشته یا نه ۲

 .پاک است

می وجود دارد؛ از جمله ظروف . وسایل و لوازمی که در خانه ها یا هتل های کشورهای غیر اسال۱

رختخواب، تخت، فرش و صندلی وسائل نقلیه و دیگر چیزها اگر یقین به صابون،  ،حوله حمامغذا 

ن به و یا یقی تماس با بدن غیر مسلمان غیر اهل کتاب به گونه ای که رطوبت سرایت کرده باشد

 نجس شدن آن از راه دیگر نمی باشد، پاک است

ورانهای غیر مسلمان قاشق، چنگال، بشقاب، لیوان و سایر امکانات در رستوران ها، حتی رست.  ۶

 .در صورتی که یقین به نجس شدن آنها نباشد، پاک است

. نوشابه ها و سایر نوشیدنیهایی که اصل آنها پاک و حالل است و معلوم نیست که با بدن کافر ۷

 .تماس داشته یا نه، پاک است )امروزه غالبا این گونه چیزها را با دستگاه تولید می کنند(

قبیل قند، شکر، بیسکویت، انواع شکالت، آدامس وتنقالت اگر در ساخت آنها  خوارکی هایی از -۲

غیر مسلمان دست داشته باشد، ولی یقین به تماس با بدن مرطوب وی نداریم و به گونه ای دیگر 

 نجس نشده، پاک است
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 پاک نیست می فروشد و یقین به نجس شدن آنها. حبوبات، سبزیها و میوه هایی که غیر مسلمان ۴

 است

 پاک است. به نجس بودن یا نجس شدن آن نباشد. روغن، اعم از حیوانی و غیر آن، که یقین ۱۳

. وسایلی که برای کار یا تعمیر به غیر مسلمان داده شده؛ مانند؛ پارچه برای دوخت لباس و ۱۱

اک پماشین یا وسایل خانگی برای تعمیر، اگر پس از تحویل گرفتن، یقین به نجس شدن آن نباشد، 

 .است

. لباسی که برای شستن یا اتو کردن به خشک شویی در کشورهای غیر اسالمی داده میشود در ۱2

 .صورتی که یقین به نجس شدن آن نباشد، پاک است

. نان و دیگر پختنیها که غیرمسلمان طبخ آن را انجام داده و ماده اولیه آن پاک بوده است و ما ۱۸

 ۶۲.ک استیقین به نجس شدن آن نداریم، پا

 دامت برکاته( ) استفتائات از حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای

، از نظر طهارت چه حکمی دارد؟ الزم به گفتن شودمیها داده  لباس هایی که به خشکشویی س:

ی شستشو و اتو کردن به این است که اقلیتهای دینی )یهود و نصاری و...( هم لباس های خود را برا

و می دانیم که صاحبان این مکانها برای شستن لباس ها از مواد شیمیابی  ها می دهند ییخشکشو

 استفاده می کنند؟

، از قبل نجس نباشند محکوم به طهارت هستند شودمیها داده  اگر لباس هایی که به خشکشویی ج:

 ۶۱.شودمیو تماس آن با لباس های پیروان اقلیت های دینی )اهل کتاب( باعث نجاست ن

ه محل تحصیل و سکونت ما، اکثریت مطلق مردم کفار بودایی هستند اگر دانشجویی در منطق س:

خانه ای را از آنها اجاره کند، آن خانه از نظر طهارت و نجاست چه حکمی دارد؟ آیا شستن و تطهیر 
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منزل ضرورت دارد؟ گفتنی است که بسیاری از خانه های این منطقه از چوب ساخته شده و قابل 

 هتلها و اثاثیه و لوازم موجود در آنها چه حکمی دارد؟شستن نیست. 

تا یقین به تماس اشیای مورد استفاده شما با دست و بدن مرطوب کافر غیرکتابی حاصل نشده،  ج:

، در صورت یقین به نجاست هم آب کشیدن در و دیوار منازل و هتلها و شودمیحکم به نجاست ن

. آنچه واجب است تطهیر اشیای نجسی است که برای اثاثیه و لوازم موجود در آن واجب نیست

 ۶۶خوردن و آشامیدن و نماز خواندن مورد استفاده قرار می گیرد.

آیا صندلی های ماشین اتوبوس و قطاری که مورد استفاده مشترک مسلمانان و کافران است با  س:

 عث ترشح عرق و حتیبا اینکه کفار در بعضی از مکانها بیشتر از مسلمان ها هستند و حرارت هوا

 آیا محکوم به طهارت است؟  شودمیسرایت رطوبت آن 

کافر اهل کتاب محکوم به طهارت است و در هر صورت در مورد اشیای مورد استفاده  ج:

  ۶۷جاست، حکم به طهارت آنها میشود.مشترک کفار و مسلمین با عدم علم به ن

ی که باران می بارد و لباسها خیس ند، زمانری زندگی می کنم که بودایی مسلکدر کشو س:

، در وسایل نقلیه عمومی با لباس های آنان برخورد و تالقی پیدا می کنم وضعیت شودمی

 طهارت لباسم چگونه است؟

 در فرض سؤال، محکوم به طهارت است. ج:

آیا چرمهایی که در کشورهای غیر مسلمان به فروش می رسد و یا پوستهایی که از  س:

 پاک است؟ شودمیجی جهت تهیه کیف و کفش وارد کشور کشورهای خار

به احتمال اینکه حیوان ذبح اسالمی شده، پاک است ولی با یقین به اینکه ذبح اسالمی نشده  ج:

 ۶۲محکوم به نجاست است.
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ه( ی )حیوانی که ذبح شرعی نشدکآیا هنگام استفاده از کفشی که از پوست حیوان غیرمذ س:

 ای می گویند که در است که پاها قبل از وضو شسته شوند؟ عده ساخته شده، همیشه واجب

صورت عرق کردن پا در کفش، شستن آن واجب است، تجربه شده که پا در هر کفشی به 

 مقدار کم یا زیاد عرق می کند، نظر جنابعالی در این باره چیست؟ 

که  احراز شود اگر یقین دارد که کفش او از پوست حیوانی است که تذکیه نشده است و ج:

پا در کفش های مذکور عرق کرده، شستن پا برای نماز واجب است، ولی در صورت شک 

  ۶۴کیه حیوان، محکوم به طهارت است.در عرق کردن پا یا شک در تذ

آیا پماد، کرم، صابون، عطر و... که در کشورهای غیراسالمی تولید شده، پاک است یا  س:

 نجس؟

یزهای نجس تهیه شده و یا با بدن کافر غیراهل کتاب تماس اگر احراز نشود که از چ ج:

 .داشته، پاک است

بعضی از لوازم آرایش از اجزای حیوانات ساخته میشود حکم استفاده از لوازم آرایش  س:

 ساخته شده در کشورهای غیراسالمی چیست؟

 ۷۳تا علم به نجاست نباشد، محکوم به طهارت است. ج:

ر، بعضی افراد در هتل ها سگ همراه دارند و ممکن است معموال در خارج از کشو س:

ظرفی به وسیله سگی لیسیده شده و یا از آن ظرف غذا بخورد، آیا آن ظرف با آب و مایع 

 ؟شودمیظرفشویی پاک 

 ۷۱.و اگر نه پاک است شودمیبا علم به نجاست از طریق مذکور در سوال، پاک ن ج:

ولی احتمال میدهیم  شودمیتمام اتوماتیک پخت حکم نان هایی که توسط ماشین های  س:

 که دست کافر با رطوبت با نان برخورد کرده است، چیست؟
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 ۷2هارت است و خوردن آن مانع ندارد.در فرض سؤال، نان محکوم به ط ج:

آیا الکل صنعتی که در انواع ادکلن ها و عطرها و برخی رنگها و داروها و امثال آن به  س:

 است یا خیر؟کار می رود، پاک 

اگر از نوع الکل خوراکی نباشد، پاک است و در صورت شک هم محکوم به طهارت  ج:

 ۷۸است.

 دگی برای نمازآما

 پس از فرا گرفتن مسائل مربوط به مقدمات واجب نماز به بیان دو مقدمه مستحب نماز 

 :می پردازیم

 اذان و اقامه

. بر نمازگزار مستحب است، قبل از نمازهای یومیه، ابتدا اذان بگوید و بعد از آن اقامه و سپس ۱

 ۷۲نماز را شروع کند.

 اذان

مرتبه  ۲ ..........................................استخدا از همه بزرگتر... »..................اهلل أکبر ............. 

 مرتبه 2........که جز آفریدگار جهان خدایی نیست... گواهی میدهم»أشهد أن ال إله إال اهلل......... 

                                                           

 استفتاء از دفتر معظم له..  ۷2
استفتاء از دفتر معظم له. امام خمینی ، الکل صنعتی پاک است مگر آنکه یقین به نجاست آن پیدا شود. )استفتائات امام خمینی،  . 73

 گرز دی( آیت اهلل سیستانی: همه انواع الکل های صنعتی اعم از آنکه از چوب گرفته شده باشند و یا از چی2۶۱س  ۱۳۳ص  ۱ج 

و حتی  آنها استفاده کنید پاکند، پس کلیه داروها، ادکلن ها و شکالت هایی که حاوی الکل صنعتی هستند پاکند و شما می توانید از

ت ( آیت اهلل مکارم: الکل صنعتی طبی پاک اس۸۴/. باشد )الفقه للمغتربین م 2بخورید اگر درصد الکل جدا بسیار کم، مثال 
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مرتبه  2..................دهم که محمد پیغمبر خداست..گواهی می......... »أشهد أن محمدا رسول اهلل .

 مرتبه 2..............«................بشتاب به سوی نماز»حی على الصالة........................................ 

 مرتبه 2 ...................................« بشتاب به سوی رستگاری»الفالح.......................... حی على

 مرتبه 2 .. ...........................« ......بشتاب بسوی بهترین کارها...... »عمل..........حی علی خیر ال

 مرتبه  2 ...........................................است.خدا از همه بزرگتر... »..................اهلل أکبر .............

 مرتبه 2. ..........« .....................یدگار جهان خدایی نیستجز آفر»ال إله إال اهلل ..................... 

 اقامه

 مرتبه 2      اهلل أکبر

 مرتبه 2    أشهد أن ال إله إال اهلل

 مرتبه 2   أشهد أن محمدا رسول اهلل

 مرتبه 2    على الصالة حیَّ 

 مرتبه 2    على الفالح حیَّ

 مرتبه 2    حی على خیر العمل

 مرتبه 2    صالةقد قامت ال 

 مرتبه 2     اهلل أکبر 

 مرتبه ۱     ال إله اال اهلل

أشهد أن محمدا »جزو اذان و اقامه نیست ولی خوب است بعد از « اشهد ان علیا ولی اهلل ». جمله 2

 ۷۱به قصد قربت گفته شود.« رسول اهلل

 احكام اذان و اقامه

                                                           

 .۴۱۴، م ۱۱۴، ص ۱توضیح المسائل مراجع، ج .  ۷۱



 ۷۶فته شود و اگر قبل از وقت بگوید باطل است.. اذان و اقامه باید بعد از داخل شدن وقت نماز گ۱

 ۷۷گر قبل از اذان بگوید صحیح نیست.. اقامه باید بعد از اذان گفته شود و ا2

. بین جمله های اذان و اقامه، باید زیاد فاصله نشود و اگر کسی بین آنها بیشتر از معمول فاصله ۸

 ۷۲بگیرد.بیندازد، باید دوباره آن را از سر 

ی انماز جماعتی اذان و اقامه گفته باشند، کسی که با آن جماعت نماز میخواند، نباید بر . اگر برای۲

 ۷۴.نماز خود اذان و اقامه بگوید

 ۲۳نماز مستحبی اذان و اقامه ندارد.. ۱

. مستحب است در روز اول که نوزاد به دنیا می آید، در گوش راست او اذان و در گوش چپش ۶

 ۲۱ویند.اقامه بگ

 ۲2اشد.بلند ب صدایش ، عادل، وقت شناس وشودمیت کسی که برای گفتن اذان معین . مستحب اس۷

 واجبات نماز

 یا واجب است و یا مستحب.  شودمی. آنچه در نماز انجام ۱

 .ن و برخی غیر رکن است. واجبات نماز یازده چیز است که برخی از آن رک2

 واجبات نماز

                                                           

 ۴۸۱م  ۱2۷، ص ۱توضیح المسائل مراجع، ج .  ۷۶

 .۴۸۱ ، م۱2۶، ص۱توضیح المسائل مراجع، ج .  ۷۷

  ۴2۳م  ۱2، ص ۱المسائل مراجع، ج توضیح .  ۷۲

  ۴2۸، م ۱۸۱، ص ۱توضیح المسائل مراجع، ج .  ۷۴

  ۶۳۱، ص ۱العروة الوثقی، ج .  ۲۳

 .۴۱۷، م ۱۱۴، ص ۱توضیح المسائل مراجع، ج   . ۲۱
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 رکن: 

 سجود .۱   رکوع .۲  تکبیرة اإلحرام .۸   قیام .2   نیت.۱                           

  غیر رکن: 

 مواالت .۶   ترتیب .۱   سالم .۲  تشهد .۸  ذکر .2   قرائت.۱                         

 

 تفاوت ركن و غير ركن:

ارکان نماز، اجزای اساسی آن به شمار می آید و چنانچه یکی از آنها بجا آورده نشود و یا اضافه 

 هرچند از روی سهو و بر اثر فراموشی هم باشد، نماز باطل است. شود،

واجبات دیگر، گرچه انجام آنها الزم است ولی چنانچه از روی سهو و فراموشی، کم یا زیاد شود، 

 ۲۸نماز باطل نیست.

 احكام واجبات نماز

 نيت

ا برای انجام فرمان خداوند و آن ر خواندمی. نمازگزار، از آغاز تا پایان نماز، باید بداند چه نمازی ۱

 ۲۲عالم بجا آورد.

 ۲۱ه به زبان هم بگوید اشکال ندارد.. به زبان آوردن نیت الزم نیست، ولی چنانچ2

. نماز باید از هرگونه ریا و خودنمایی بدور باشد؛ یعنی نماز را تنها برای انجام دستور خداوند بجا ۸

 ۲۶دا باشد، باطل است.ن، برای غیر خآورد و چنانچه تمام یا قسمتی از آ

                                                           
  .۴۲2، م ۱۸۱، ص ۱توضیح المسائل مراجع، ج . 83

 .۴۲۱م  ۱۸۱، ص همان.  84

 .۴۲۸.م ۱۸۱ص  همان. ۲۱

 .۴۲۶ ، ۴۲۷م  ۱۸2، ص . همان ۲۶



 تكبيرة اإلحرام

گویند، چون با همین تکبیر است که بسیاری از کارها که قبل « تکبیرة اإلحرام»تکبیر اول نماز را 

 .؛ مانند خوردن و آشامیدن، خندیدن وگریستنشودمیاز نماز جایز بوده بر نمازگزار حرام 

وشها باال تا مقابل گ ر بین نماز دستهامستحب است موقع گفتن تکبیرة اإلحرام و تکبیرهای دیگ

  ۲۷آورده شود.

 واجبات تكبيرة اإلحرام:

 . به عربی صحیح گفته شود. ۱

 بدن آرام باشد.« اهلل اکبر». هنگام گفتن 2

. تکبیرة اإلحرام را طوری بگوید که اگر مانعی در کار نباشد خودش بشنود؛ یعنی بسیار آهسته ۸

 نگوید.

 ۲۲نکند. )مثل اقامه( وصل خواندمیآن را به چیزی که پیش از آن بر احتیاط واجب . بنا۲

 قيام

قیام یعنی ایستاده بودن، که در بعضی موارد، از ارکان نماز است و ترک آن نماز را باطل می کند، 

 ولی افرادی که نمی توانند ایستاده نماز بخوانند، وظیفه ای دارند که در مسائل آینده خواهد آمد.

 اقسام قيام 

 رکن: 

 قیام پیش از رکوع - 2   قیام هنگام تکبیرة اإلحرام -۱                            

 غیر رکن: 

                                                           

  .۴۱۱م  ۱۸۶ص  همان.  ۲۷

 .۴۱2و  ۴۱۱، ۴۲۴، ۴۲۷، م همان.  ۲۲



 ۲۴.قیام بعد از رکوع -2            قیام هنگام قرائت - ۱                           

 احكام قيام:

کبیر را یقین کند که ت . واجب است پیش از گفتن تکبیرة اإلحرام و بعد از آن، مقداری بایستد تا۱

 ۴۳در حال قیام گفته است.

. قیام پیش از رکوع بدان معنی است که در حالت ایستاده به رکوع برود. بنابراین، اگر رکوع را 2

بیاید، باید کامال  فراموش کند و بعد از قرائت به سجده رود و قبل از وارد شدن به سجده یادش

 ۴۱سجده ها را بجا آورد.بایستد سپس به رکوع برود و پس از آن 

. کسی که به هیچ وجه حتی با تکیه بر چیزی نتواند ایستاده نماز بخواند، باید نشسته، رو به قبله ۸

 ۴2.نتواند، باید خوابیده بجا آورد بخواند و اگر نشسته هم

ام عمدا ی. واجب است بعد از انجام رکوع بطور کامل بایستد و سپس به سجده رود و چنانچه این ق۲

 ۴۸ترک شود نماز باطل است.

 قرائت

 ۂ. در رکعت اول و دوم نمازهای واجب یومیه، واجب است ابتدا سوره حمد و پس از آن، یک سور۱

در نماز یک « فیل و ایالف»و همچنین سورة « ضحی و انشراح»و سورة  94خوانده شود کامل

 یت نمی کند.سوره به حساب می آید و خواندن یکی از اینها پس از حمد در نماز کفا

                                                           

 .۴۱۲م  ۱۸۶، ص همان.  ۲۴

 .۴۱۴، م ۱۸۷ص  همان،.  ۴۳

 .۴۶۳م  ۱۸۷ص همان، .  ۴۱

 .۴۷۱و  ۴۷۳م  ۱۲۳ص  همان،.  ۴2

 الرابع. ۶۶۱، ص ۱، و العروة الوثقی، ج ۱م  ۱۶2، ص ۱تحریر الوسیله، ج .  ۴۸

حمد، یک سوره کامل بنابر احتیاط واجب بعد از سوره  ؛ آیت اهلل خامنه ای:۴۷۲م  ۱۲۸، ص ۱توضیح المسائل مراجع، ج .  94

 .۶۲، م ۱۶ای فتاوا، ص قرائت کند. راهنم



 نمازش بخواند، عمدأ دارد، سجده یهآ گزار، پس از حمد یکی از چهار سوره ای را که. اگر نماز2

 ۴۱.است باطل

تسبیحات اربعه  ۴۶. در رکعت سوم و چهارم نماز، باید سوره حمد )بدون سورة دیگر( یا سه مرتبه۸

ه إال حان اهلل والحمد هلل وال إلبس»خوانده شود و اگر یک مرتبه هم بخواند کافی است؛ یعنی بگوید: 

 ۴۷«.اهلل واهلل أکبر

 احكام قرائت

. در رکعت سوم و چهارم نماز سوره حمد یا تسبیحات باید آهسته خوانده شود ولی حکم حمد و ۱

 ۴۲سوره در رکعت اول و دوم نماز به این شرح است:

 حكم نمازگزار نماز

 .باید آهسته بخوانند مرد و زن ظهر و عصر

 .بخوانند بلندباید  مرد ب و عشاء و صبحمغر

اگر نامحرم صدای او را نمی  زن مغرب و عشاء و صبح

بلند بخواند و  تواندمیشنود 

                                                           
کارهایی که بر جنب حرام است آمده است. . سوره های سجده دار در فصل دوم احکام غسل جنابت ۴۲۸م  ۱۲۱صهمان، .  95

 را وتتاله را بخواند تا به آیه سجده برسد باید بنابر احتیاط واجب سجد آیت اهلل خامنه ای: اگر عمدا یا سهوا یکی از آن سوره ها

 دنرسی از قبل اگر و کند اعاده را نماز سپس و برساند آخر به را نماز و کند تمام را آن نشده تمام سوره اگر و برخیزد و آورد بجا

 نماز را سپس و کند تمام را نماز و بخواند دیگری سوره و کند رها را سوره که است آن واجب احتیاط شد ملتفت سجده آیه به

  .۷۳اعاده نماید. راهنمای فتاوا، م 

 آیت اهلل سیستانی: یک مرتبه. .  ۴۶

 .۱۳۳۱م  ۱۱۱، ص ۱توضیح المسائل مراجع، ج .  ۴۷

 .۱۳۳۷و  ۴۴۲تا  ۴۴2م  همان،.  ۴۲



 اگر می شنود، بنابر احتیاط

 ۴۴واجب باید آهسته بخواند.

ند، اجایی که باید آهسته بخو . اگر در جایی که باید نماز را بلند بخواند، عمدا آهسته بخواند یا در2

ا ندانستن مسأله باشد، صحیح بلند بخواند، نمازش باطل است ولی اگر از روی فراموشی ی اعمد

 ۱۳۳است.

هسته بایست بلند بخواند ولی آ . اگر در بین خواندن حمد و سوره بفهمد اشتباه کرده است؛ )مثال می۸

 ۱۳۱الزم نیست مقداری را که خوانده دوباره بخواند. (خوانده است

یرد، صحیح آن را یاد بگ تواندمیید نماز را یاد بگیرد که غلط نخواند و کسی که اصال ن. انسان با۲

 ۱۳2ت که نماز را به جماعت بجا آورد.بخواند و احتیاط مستحب اس تواندمیباید هر طور که 

. بر تمام افراد بالغ و عاقل یاد گرفتن نماز واجب است و برای کسی که عزم رفتن به حج را دارد ۱

 اگر کسی قرائت و ذکرهای واجب نماز را درست -؛ زیرا به گفته برخی از فقها شودمیر تأکید بیشت

 ۱۳۸شود. -احرام بر او حالل نمیت ، همسر و دیگر محرمانخواند، عالوه بر باطل شدن حج و عمره

نماز  و در می دانسته«  هُبدَعَ»را در تشهد « هُبدُعَ»اگر انسان کلمه ای را صحیح بداند؛ مثال کلمه  .۶

 ۱۳۲همانطور بخواند و بعد بفهمد غلط خوانده است، الزم نیست دوباره نماز را بخواند.

                                                           
نامحرم صدای او را بشنود ر آیت اهلل خامنه ای اگر نامحرم صدای او را می شنود بهتر است آهسته بخواند، آیت اهلل مکارم: اگ.  99

 صحیح است. استفتاء دفتر معظم له.نماز 
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 ۴۴۱م  ۱۱۳، ص همان.  ۱۳۱

 .۴۴۷م  ۱۱۳، ص همان.  ۱۳2

 .۱۶مناسک حج، فصل پنجم نماز طواف م .  ۱۳۸

 .۱۳۳۱م  ۱۱2، ص ۱مسائل مراجع، ج توضیح ال. ۱۳۲



نمازگزار نباید در رکعت اول و دوم، سوره بخواند و باید تنها به خواندن  شودمی. مواردی که ذکر ۷

 حمد اکتفا کند:

 الف: وقت نماز تنگ باشد.

به  ه یا چیز دیگریرسد که اگر سوره را بخواند دزد یا درندب: ناچار باشد که سوره نخواند؛ مثال بت

 ۱۳۱او صدمه بزند.

 ۱۳۶. در تنگی وقت باید تسبیحات اربعه را یک مرتبه بگوید.۲

 

 ذكر

ه و مانند آن، ک« اهلل أکبر»یا « بحان اهلل»یکی از واجبات رکوع و سجده، ذکر است؛ یعنی گفتن 

 تفصیل هر یک خواهد آمد.

 ركوع

بعد از خواندن حمد و سوره، یا تسبیحات اربعه، نمازگزار باید به اندازهای خم شود در هر رکعت 

 ۱۳۷می گویند.« رکوع»د و این عمل را که بتواند دست را به زانو بگذار

 واجبات ركوع

 ۱۳۲.. خم شدن به مقداری که بیان شد۱

 بحان اهلل(سر )گفتن حداقل، سه مرتبه . ذک2

 کوع. آرامش بدن در حال گفتن ذکر ر۸

                                                           

   .۴۷۴م  ۱۲۲، ص همان.  ۱۳۱

 .۱۳۳۶م  ۱۱۶ص  همان،.  ۱۳۶

 .۱۳22م  ۱۶۱ص همان، .  ۱۳۷

 .۷۲، م ۶2ا، صآیت اهلل خامنه ای: احتیاط آن است که در حال رکوع دست ها را بر زانو بگذارد راهنمای فتاو همان،  . 108



 بعد از رکوع ایستادن. ۲

 ۱۳۴د از رکوع.آرامش بع۱

 ذكر ركوع

بحان س»رتبه در رکوع، هر ذکری گفته شود کافی است ولی احتیاط واجب آن است که به قدر سه م

 ۱۱۳کمتر نباشد.« عظیم وبحمدهبحان ربی الس»یا یک مرتبه « اهلل

 

 آرامش بدن در ركوع

 ۱۱۱آرام باشد. . در رکوع باید به مقدار ذکر واجب، بدن۱ 

ذکر رکوع را بگوید، نمازش  اکوع خم شود و بدن آرام گیرد، عمد. اگر پیش از آنکه به مقدار ر2

 ۱۱2باطل است.

 ۱۱۸از رکوع بردارد نمازش باطل است.. اگر پیش از تمام شدن ذکر واجب، عمدا سر ۸

 ايستادن و آرامش بعد از ركوع

                                                           
 ۶۶۲، ص۱العروة الوثقی، ج .  109

از یک بار گفتن  . آیت اهلل خامنه ای: ذکر واجب در رکوع عبارت است۱۳2۲م  ۱۶2، ص ۱توضیح المسائل مراجع، ج .  110

ت. همان، م سدیگری به همان مقدار بگوید نیز کافی ا سبحان ربی العظیم و بحمده یا سه بار گفتن سبحان اهلل. و اگر به جای آن ذکر

۷۴. 

 .۱۳۸۳م  ۱۶۸ص  همان، . ۱۱۱

استقرار در رکوع بگوید و اگر سهوا باشد الزم  . آیت اهلل سیستانی: مگر اینکه دوباره ذکر را در حال۱۳۸2م  ۱۶۸ص  همان،.  112

اجب است اگر . آیت اهلل خامنه ای کسی که می داند طمأنینه در حال ذکر رکوع و۱۳۸2نیست آن را دوباره بگوید. همان ذیل م 

 سر از اواجب، عمد ذکر رکوع را شروع کند یا اگر پیش از تمام شدن ذکر اه حد رکوع و آرام گرفتن بدن، عمدپیش از رسیدن ب

. آیت اهلل مکارم: باید ذکر را بعد از آرام گرفتن اعاده کند، حتی اگر عمدا این ۲۳م  ، نمازش باطل است، راهنمای فتاوارکوع بردارد

 (. ۱۳۸2ذیل مساله  ۱۶۲، ص ۱کند)توضیح المسائل مراجع، ج  ند، احتیاط این است که نماز را نیز بعد اعادهکار را بک

 .۱۳۸۸م  ۱۶۸ص همان، .  ۱۱۸



ز آنکه بدن آرام گرفت به سجده برود و اگر عمدا بعد از تمام شدن ذکر رکوع، باید بایستد، بعد ا

 ۱۱۲پیش از ایستادن، یا پیش از آرام گرفتن بدن به سجده برود نمازش باطل است.

 بطور معمول ركوع كند: تواندمين وظيفه كسي كه

ند خم شود و اگر اصال نتوا تواندمیبه مقدار رکوع خم شود، باید به هر اندازه که  تواندمیکسی که ن

د و برای نرکوع کند باید ایستاده نماز بخوا تواندمیشود باید نشسته رکوع کند و اگر نشسته هم ن خم

 ۱۱۱رکوع با سر اشاره کند.

 

 

 سجود

بعد از رکوع، دو سجده بجا آورد؛ یعنی  ۱۱۶نمازگزار باید در هر رکعت از نمازهای واجب و مستحب

 ۱۱۷ت( را بر زمین بگذارد.صپاها )شَ نوها و سر دو انگشت بزرگپیشانی و کف دو دست و سر زا

 واجبات سجده

 .گذاشتن پیشانی بر چیزی که سجده بر آن صحیح است -۱

 ذکر – 2

 آرامش بدن در حال ذکر سجده. -۸ 

 سر برداشتن و نشستن و آرامش بین دو سجده.  -۲

 بر زمین بودن هفت عضو بدن در هنگام ذکر -۱

                                                           

 .۱۳۲۳م  ۱۶۷ص  همان، . ۱۱۲

  .۱۳۸۷م  ۱۶۶، ص همان، .  ۱۱۱

 نماز میت رکوع و سجده ندارد..  116

 .۱۶۴، ص ۱توضیح المسائل مراجع، ج .  117



 نبودن( جاهای سجده ) پست و بلند مساوی بودن  -۶

 ودن جائی که پیشانی را می گذارد پاک ب - ۷

 ۱۱۲مواالت )پشت سر هم بودن ( دو سجده -۲ 

 

 

 

 

 

  احكام واجبات سجده

  ذكر

در سجده هر ذکری گفته شود کافی است ولی احتیاط واجب آن است که مقدار ذکر از سه مرتبه 

 ۱۱۴باشد.کمتر ن« بحان ربی األعلى و بحمدهس»یا یک مرتبه « بحان اهللس»

 

  آرامش

 120. در سجده باید به مقدار ذکر واجب، بدن آرام باشد.۱

                                                           
 .۶۷۸، ص ۱ثقی، ج العروة الو . 118

یت اهلل خامنه ای: ذکر واجب در سجده عبارت است از یک بار گفتن )سبحان آ. ۱۳۲۴م ۱۷۳، ص ۱مسائل مراجع، ج توضیح ال.  119

ن به همان و غیر آ« اهلل اکبر« »الحمداهلل»و اگر به جای آن ذکرهای دیگری مانند  «سبحان اهلل» ربی األعلى وبحمده(، یا سه بار گفتن

 ۲۲، م ۶۱راهنمای فتاوا، ص ر بگوید کافی استمقدا

 .۱۳۱۳م  ۱۷۱ص  همان،.  120



و  ۱2۱. اگر پیش از آنکه پیشانی به زمین برسد و آرام گیرد، عمد ذکر را بگوید نماز باطل است2

 ۱22چنانچه از روی فراموشی باشد باید دوباره در حال آرام بودن ذکر را بگوید.

 بر زمين بودن هفت عضو

هنگام گفتن ذکر سجده، یکی از هفت عضو )پیشانی، کف دستها، سر زانوها و دو  . اگر انسان۱

انگشت بزرگ پاها( را عمد از زمین بردارد، نمازش باطل میشود ولی آنگاه که مشغول گفتن ذکر 

 ۱2۸نیست، اگر غیر از پیشانی، جاهای دیگر را از زمین بردارد و دوباه بگذارد، اشکال ندارد.

 ۱2۲ت پا، انگشتان دیگر هم بر زمین باشد مانع ندارد.صانگشتان ش. اگر همراه با 2

. در سجده باید پیشانی را بر زمین و یا آنچه از زمین می روید ولی خوراکی و پوشاکی نیست ۸

قرار دهد. پس سجده بر روییدنیهایی که انسان آن را می خورد، مثل سبزیهای خوراکی و میوه ها، 

البته سجده بر روییدنی هایی که  ۱2۱ه می کنند مثل پنبه صحیح نیستیا در پوشاک از آنها استفاد

 ۱2۶است؛ مثل علف و کاه صحیح است. خوراک حیوان

                                                           
آیت اهلل خامنه ای: کسی که می داند آرام بودن بدن در حال ذکر سجود واجب است اگر پیش از آن که پیشانی به زمین برسد  . 121

، ۶۱ارد، نمازش باطل است. راهنمای فتاوا، صسجده برد و بدن آرام گیرد، عمدا ذکر بگوید، یا پیش از تمام شدن ذکر، عمدا سر از

. آیت اهلل سیستانی: نماز باطل است مگر اینکه ذکر را دوباره در حال آرامش بگوید و اگر پیش از تمام شدن ذکر عمدا سر از ۲۱م

  ۱۳۱۳، ذیل مسئله ۱بردارد نماز باطل است. توضیح المسائل مراجع، ج  سجده

 .۱۳۱2و  ۱۳۱۱م  ،۱توضیح المسائل مراجع، ج .  ۱22

 . ۱۳۱۲م  ۱۷2، ص ۱ائل مراجع، ج توضیح المس . ۱2۸

 . ۷م  ۶۷۶، ص ۱و العروة الوثقی، ج  2م  ۱۷۸، ص ۱تحریر الوسیله، ج .  ۱2۲

  ۱۳۲۶م  ۱۲۲، ص ۱توضیح المسائل مراجع، ج  . ۱2۱

 .۱۳۲۷م  ۱۲۶ص همان، .  ۱2۶



ماز سجده رود نه این که مهر را بر دارد دوباره ب . اگر در سجده اول، مهر به پیشانی بچسبد و بدون۲

 ۱2۷باطل است.

 بطور معمول سجده كند تواندميوظيفه كسي كه ن

ر جای خم شود و مهر را ب تواندمیپیشانی را به زمین برساند باید به قدری که  تواندمیکه ن. کسی ۱

بلندی مثل میز یا بالش بگذارد و سجده کند ولی باید کف دستها و زانوها و انگشتان پا را به طور 

 ۱2۲معمول بر زمین بگذارد.

ولی احتیاط واجب آن است  ۱2۴ره کند،خم شود باید برای سجده بنشیند و با سر اشا تواندمی. اگر ن2

 یاورد و پیشانی را بر آن بگذارد.که مهر را باال ب

 

 

 سجده واجب در قرآن

 دیگری وقتی یا بخواند را آیه آن انسان اگر که دارد وجود واجب سجده آیه قرآن، ۂ. در چهار سور۱

 130.کند سجده فورا باید آیه، آن شدن تمام از بعد دهد، گوش خواندمی را آن

 131. چنانچه سجده را فراموش کند، هر وقت یادش آمد باید سجده کند.2

                                                           

مهر به پیشانی بچسبد باید برای سجده دوم مهر را از . آیت اهلل خامنه ای: اگر در سجده اول ۱۳۲۶م  ۱۲۲ص همان،  . ۱2۷

 .۴۸، م۶۴حال به سجده دوم برود اشکال دارد. راهنمای فتاوا، ص  پیشانی بردارد و اگر مهر را از پیشانی جدا نکند و به همان

 .۱۳۶۲، م ۱۲۳ص  همان، . ۱2۲

  ۱۳۶۴م  ۱۲۱ص همان، .  ۱2۴

 نجم علق(.  -فصلت -سجده »)سوره هائی که آیه سجده دارد عبارتند از  ۱۳۴۸م  ۱۴۱، ص ۱توضیح المسائل مراجع، ج .  ۱۸۳

 .۱۳۴۱م  ۱۴۱، ص همان .  ۱۸۱



. اگر آیه سجده از بلندگو با رادیو و یا تلویزیون شنیده شود؛ چنانچه صدای انسان به صورت زنده ۸

 132و مستقیم پخش شود، سجده واجب است.

 مراعات ولی سجده کرد. هنگام سجده برای این آیه ها، بر چیزهای خوراکی و پوشاکی نمی توان ۲

 ۱۸۸.است ر این سجده واجب نیست بلکه مستحبسایر شرایط سجده الزم نیست و گفتن ذکر د

 134تشهد

در رکعت دوم و آخر نمازهای واجب، نمازگزار باید بعد از سجده دوم بنشیند و در حال آرام بودن 

ک له وأشهد أن محمدا عبده شهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شریا»بدن، تشهد بخواند؛ یعنی بگوید: 

 ۱۸۱«.ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد

 

 136سالم

 . در رکعت آخر هر نماز پس از تشهد باید سالم دهد و نماز را به پایان ببرد.۱

 است: . مقدار واجب سالم یکی از این دو جمله 2 

 «.السالم علینا وعلى عباد اهلل الصالحین». ۱ 

 « هتاهلل وبرکاالسالم علیکم ورحمة . »2 

                                                           

سجده  شودمیصوت و امثال آن پخش  ؛ آیت اهلل خامنه ای: اگر از رادیو یا تلویزیون یا ضبط۱۳۴۶م  ۱۴۸، صهمان.  ۱۸2

  ۴۲، م۷۳است. راهنمای فتاوا، ص  واجب

بر آنها  تواندمیت اهلل خامنه ای: در سجده واجب قرآن باید بر چیزهایی سجده کند که در نماز ، آی۱۳۴۷م  ۱۴۲ص همان،  . ۱۸۸

 . ۴۱، م۷۳سجده کند. راهنمای فتاوا، ص 

تشهد در لغت یعنی گفتن شهادتین )شهادت به وحدانیت خدواند و نبوت پیغمبر گرامی اسالم صل اهلل علیه واله وسلم و در .  ۱۸۲

 شهادتین و صلوات با ترتیب و کیفیت مخصوص. نماز یعنی گفتن این

  ۱۴۶، ص ۱وضیح المسائل مراجع، ج ت.  ۱۸۱

 می رسد. سالم در لغت یعنی درود فرستادن و تحیت واین آخرین جزء نماز است که با انجام آن نماز به پایان.  136



 . مستحب است قبل از این دو جمله از سالم بگوید:۸

 ۱۸۷بگوید. و نیز مستحب است هر سه را« هتالسالم علیک أیها النبی ورحمة اهلل وبرکا 

 ترتيب

نماز باید بدین ترتیب خوانده شود: تکبیرة اإلحرام، قرائت، رکوع، سجود، و در رکعت دوم پس از 

 رکعت آخر، پس از تشهد، سالم دهد.سجود، تشهد بخواند و در 

 مواالت

 . مواالت؛ یعنی پشت سر هم بودن اجزای نماز و فاصله نینداختن بین آنها. ۱

 ۱۸۲، نمازش باطل است.خواندمی. اگر بقدری بین اجزای نماز فاصله بیندازد که نگویند نماز 2

 ۱۸۴نمیزند.. طول دادن رکوع و سجود و خواندن سوره های بزرگ، مواالت را بهم ۸ 

 

 

 

 قنوت

. مستحب است در رکعت دوم نماز بعد از حمد و سوره و پیش از رکوع، قنوت بخواند؛ یعنی دستها ۱

 ۱۲۳مقابل صورت بگیرد و دعا یا ذکری بخواند. را بلند کند و

                                                           

 .۱۱۳۱م  ۱۴۲، ص ۱توضیح المسائل مراجع، ج .  ۱۸۷

 ۱۱۱۲ م ۶۳۱، ص همان . 138

 .۱۱۱۶م  ۶۳۸ص  همان،.  ۱۸۴

 .۱۱۱۷م  ۶۳۸ص همان،  . ۱۲۳



ا این دعا ر تواندمیباشد کافی است و  «سبحان اهلل». در قنوت هر ذکری بگوید، اگر چه یک 2 

 ۱۲۱«.ارننة وفی اآلخرة حسنة وقنا عذاب الا آتنا فی الدنیا حسربن»بخواند: 

 تعقيب نماز 

 .)در بحث نماز( یعنی مشغول شدن به ذکر و دعا و قرآن بعد از سالم نمازتعقیب 

 . بهتر است در حال تعقیب رو به قبله باشد.۱ 

اند  ور دادهدست دعا . الزم نیست تعقیب به عربی باشد، ولی بهتر است چیزهایی را که در کتابهای2 

 بخواند.

و « الحمد هلل»مرتبه  ۸۸، «اهلل أکبر»مرتبه  ۸۲یعنی:  سالم اهلل علیها . گفتن تسبیح حضرت زهرا۸

 142مستحب است.« بحان اهللس»مرتبه  ۸۸

 مبطالت نماز

ر بگزار، تکبیرة اإلحرام می گوید و نماز را شروع می کند تا پایان آن، بعضی از کارها آنگاه که نماز

که اگر در نماز، یکی از آنها را انجام دهد نمازش باطل است، مهمترین آنها عبارت  شودمیاو حرام 

 اند از:

 خوردن و آشامیدن. * 

 سخن گفتن.* 

 * خندیدن.

 * گریستن.

 روی از قبله برگرداندن 

 * کم یا زیاد کردن ارکان نماز

                                                           

  .۱۱۱۲م ۶۳۸، صهمان.  ۱۲۱

 .1122 م ۶۶۳ص همان، .  142



 ۱۲۸* برهم زدن صورت نماز. 

 

 احكام مبطالت نماز

ین نماز مثال در ب ؛شودمیین برود، نماز باطل در بین نماز یکی از شرایط صحیح بودن آن از ب. اگر ۱

 بفهمد مکانش غصبی است یا وضو ندارد.

 .شودمی . اگر در بین نماز وضو باطل شود یا یکی از موجبات غسل پیش آید، نماز باطل2

 سخن گفتن

 ۱۲۲.آن معنایی را برساند، نمازش باطل است عمدا کلمه ای بگوید و بخواهد با نمازگزار. اگر ۱

. اگر عمدا کلمه ای بگوید که دو حرف یا بیشتر داشته باشد، هر چند نخواهد با گفتن آن معنایی 2

 را برساند، بنابر احتیاط واجب باید نماز را دوباره بخواند.

ا است پاسخ او رگزار سالم کند واجب از. در نماز نباید به کسی سالم کرد ولی اگر کسی به نم۸

کم علی»و نباید « علیکم سالمٌ»یا « مالسالم علیک»بدهد و باید سالم را مقدم بدارد؛ مثال بگوید: 

 ۱۲۱بگوید.« السالم

 خنديدن و گريستن

 با صدا بخندد، نمازش باطل است. اعمد نمازگزار. اگر ۱ 

 . لبخند زدن نماز را باطل نمی کند.2 

                                                           
 .1121 م ۱۲۶ص  همان . 143

  ۶۱۲، ص ۱توضیح المسائل مراجع، ج .  144

یا « علیکم السالم تواندمی. آیت اهلل سیستانی: در جواب علیکم السالم ۱۱۸۷م  ۶22، ص ۱توضیح المسائل مراجع، ج .  145

 بگوید. « سالم علیکم»

سالم » و اگر بگوید« علیک السالم»در جواب بگوید « السالم علیک»آیت اهلل مکارم: جواب باید مانند سالم باشد مثال اگر گفت: 

، ص ۱توضیح المسائل مراجع، ج «. سالم»در جواب باید بگوید« سالم»در جواب بگوید سالم علیکم، حتی اگر بگوید « علیکم
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 گریه کند نمازش باطل است. عمدا با صداگزار برای کار دنیا ماز. اگر ن۸

. گریه بدون صدا و گریه از ترس خدا یا برای آخرت، هر چند با صدا باشد، نماز را باطل نمی ۲ 

 ۱۲۶کند.

 روی از قبله برگرداندن

 مازشن ،ستطوری که نگویند رو به قبله ا . اگر عمدا به مقداری روی خود را از قبله برگرداند؛ به۱

 باطل است.

اگر سهوا تمام صورت را به طرف راست یا چپ قبله برگرداند، احتیاط واجب آن است که نماز . 2

 ۱۲۷است. را دوباره بخواند، ولی اگر به طرف راست و یا چپ قبله نرسیده، نماز صحیح

 بر هم زدن صورت نماز

د دن، هر چن. اگر در بین نماز کاری کند که صورت نماز به هم بخورد؛ مانند دست زدن، به هوا پری۱

 ۱۲۲.شودمیفراموشی باشد، نماز باطل  از روی

  ۱۲۴.شودمینمازش باطل  خواندمی. اگر در بین نماز به قدری ساکت بماند که نگویند نماز 2

 موارد: . رها کردن نماز واجب )شکستن نماز( حرام است مگر در حال ناچاری؛ مانند این۸

 * حفظ جان

 حفظ مال* 

                                                           
هفتم و هشتم از مبطالت نماز آیت اهلل سیستانی: خنده با صدا و عمدی هر چند بدون  ۶2۶، ص ۱توضیح المسائل مراجع، ج .  146

برای  تهم مقدماتش اختیاری نباشد در صورتی که وق اختیار باشد اگر مقدماتش اختیاری باشد، بلکه بنابر احتیاط واجب هر چند

، ص ۱صدا یا سهوا با صدا بخندد نمازش اشکال ندارد، توضیح المسائل مراجع، ج  ولی اگر عمدة بی اده کنداعاده باشد آن را اع

۶2۶. 
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 .نهم از مبطالت نماز ۶2۲ص همان،.  148

 .۱۱۱2م  ۶2۲ص  همان، . ۱۲۴



 و بدنیگیری از ضرر مالی * جلو

 . شکستن نماز برای پرداخت بدهی مردم، با شرایط زیر اشکال ندارد: ۲ 

 * طلبکار، طلب خود را می خواهد. 

 بخواند. پس از پرداخت بدهی، نماز را در وقت آن تواندمیوقت نماز تنگ نیست؛ یعنی  *

 ۱۱۳بدهی را بپردازد. تواندمی* در بین نماز ن

 ۱۱۱.میت ندارد مکروه است. شکستن نماز برای مالی که اه۱ 

 ترجمه نماز

 «.اهلل أكبر»تکبیرة اإلحرام؛ 

 خداوند از هر کس و هر چیز بزرگتر است.  

 «بسم اهلل الرحمن الرحيم»حمد: 

 بنام خداوند بخشنده مهربان. 

 «الحمد هلل رب العالمين»

 ستایش، مخصوص خدا؛ پروردگار جهانیان است. 

 «الرحمن الرحيم»

 ان.خدای بخشنده مهرب

 «مالک يوم الدين»

 صاحب روز پاداش )قیامت(. 

 « اياک نعبد واياک نستعين» 

                                                           

 .۱۱۶۱تا  ۱۱۱۴، م ۶۸2و  ۶۸۱، ص ۱. توضیح المسائل مراجع، ج  ۱۱۳

 .۱۱۶۳، م ۶۸2، ص ۱راجع، ج توضیح المسائل م.  151

 



 تنها تو را می پرستیم و تنها از تو کمک می خواهیم.

 «. اهدنا الصراط المستقيم»

 ۔ما را به راه راست هدایت فرما

 «. صراط الذين أنعمت عليهم»

 راه آنانکه به آنها نعمت دادی.

 « غير المغضوب عليهم»

 نه راه کسانی که بر آنها خشم شده است.

 « وال الضالين»

 و نه گمراهان. 

 «بسم اهلل الرحمن الرحيم»سوره: 

 بنام خداوند بخشنده مهربان. 

 «قل هو اهلل أحد»

 بگو اوست خدای یکتا 

 «اهلل الصمد»

 خدای بی نیاز 

 « لم يلد ولم يولد»

 خدایی که نه فرزند کسی است و نه فرزندی دارد.

 «م يكن له كفوا أحدول»

 و هیچ کس، همتای او نیست.  

 «سبحان ربي العظيم وبحمده »ذكر ركوع: 



 خدای بزرگ خود را می ستایم و پیراسته میشمرم.  

 «سبحان ربي األعلى وبحمده»ذكر سجود: 

 خدای خود را که از همه باالتر است می ستایم و منزه میدانم.  

  «د هلل وال إله إال اهلل واهلل أكبرسبحان اهلل والحم»تسبيحات اربعه: 

منزه است خدا، ستایش مخصوص خدا است، جز آفریدگار جهان خدایی نیست و خدا از همه 

 بزرگتر است. 

 «أشهد أن ال إله اال اهلل وحده ال شريک له»تشهد: 

 گواهی میدهم که جز آفریدگار جهان خدایی نیست و یکتا و بی همتاست و شریک ندارد.  

 «هد أن محمدا عبده ورسوله و أش»

 بنده و فرستاده خداوند است. صلی اهلل علیه و آلهو گواهی میدهم که محمد  

 « اللهم صل على محمد وال محمد

 خداوندا؛ بر محمد و خاندان او درود فرست. 

 «هتالسالم عليک أيها النبي ورحمة اهلل وبركا»سالم:  

 .ردرود و رحمت و برکات خدا بر تو ای پیامب 

 «السالم علينا وعلى عباد اهلل الصالحين»

 درود بر ما )نمازگزاران( و بر بندگان شایسته خدا. 

 « السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته»

 درود بر شما و رحمت و برکات خدا بر شما.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نماز مسافر

 152... . نْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَُّلَاةِوَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَ

گناهی  شما آزار برسانند، و چون در زمین سفر کردید، اگر بیم داشتید که آنان که کفر ورزیده اند به 

 بر شما نیست که نماز را کوتاه کنید. 
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ر داز آنجا که اسالم برای تمام امور فردی و اجتماعی انسانها قوانین خاصی دارد، برای امور عبادی 

 سفر نیز آداب و احکام ویژه ای قائل است.

انسان باید در سفر با شرایطی که خواهد آمد نمازهای چهار رکعتی )نماز ظهر و عصر و عشا( را دو 

 :رکعت به جا آورد

 ۱۱۸. سفر او کمتر از هشت فرسخ شرعی نباشد.۱

 . از اول مسافرت، قصد پیمودن هشت فرسخ را داشته باشد.2 

 برسد. . به حد ترخص۸ 

 . در بین راه، پیش از رسیدن به چهار فرسخ از قصد خود بر نگردد.۲ 

 یش از رسیدن به هشت فرسخ از وطن خود بگذرد، یا ده روز یا بیشتر در جایی بماند.پ. نخواهد ۱

 . برای کار حرام سفر نکند و خود سفر هم حرام نباشد.۶

 . بیابانگرد نباشد.۷

 ۱۱۲. شغل او مسافرت نباشد.۲ 

 

 ند مسألهچ

حداقل چهار فرسخ می رود و چهار  -مثل وطن  -است  ۱۱۱. اگر مسافر از جایی که نمازش تمام۱

 ۱۱۶فرسخ بر می گردد، نمازش در این سفر هم شکسته است.

                                                           

هشت فرسخ طبق نظر  کیلومتر است. ۲۱تا  ۲۸هر فرسخ شرعی حدود پنج هزار و هفتصد متر است که هشت فرسخ بین .  ۱۱۸

 کیلو متر است. ۲۸کیلومتر و آیت اهلل مکارم  ۲۲کیلومتر و آیت اهلل سیستانی  ۲۱آیات عظام: امام )ره( و خامنه ای 

 نماز مسافر. ۶۲۸، ص ۱توضیح المسائل مراجع، ج . 154

 .شودمیدر مقابل به نماز دو رکعتی نماز قصر یا شکسته گفته  شودمیبه نماز چهار رکعتی، نماز تمام گفته .  ۱۱۱
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. کسی که به مسافرت می رود، زمانی باید نمازش را شکسته بخواند که حداقل به مقداری دور 2

این فاصله را حد  ا آغاز کرده، نبیند و اذان آنجا را نشنودشود که دیوارهای جایی که مسافرت ر

و چنانچه قبل از آنکه به این مقدار دور شود بخواهد نماز بخواند باید تمام  ۱۱۷ترخص می گویند(

 بخواند.

. اگر از محلی مسافرت می کند که خانه و دیوار ندارد، وقتی به جایی برسد که اگر آن محل دیوار ۸

 ۱۱۲ی شد باید نماز را شکسته بخواند.ده نمداشت از آنجا دی

. اگر به جایی می رود که دو راه دارد؛ یک راه کمتر از هشت فرسخ و راه دیگر آن هشت فرسخ ۲

یا بیشتر باشد، اگر از راهی که هشت فرسخ است برود باید نماز را شکسته بخواند و اگر از راهی 

 ۱۱۴بخواند. که هشت فرسخ نیست برود باید نماز را چهار رکعتی

 نماز مسافر در اين موارد تمام است: 

 . قبل از آن که هشت فرسخ برود، از وطن خود می گذرد و یا در جایی ده روز می ماند.۱

. از اول قصد نداشت به سفر هشت فرسخی برود و بدون قصد، این مسافت را پیمود؛ مانند کسی 2

 ای میگردد. که به دنبال گمشده

 صد سفر برگردد؛ یعنی قبل از رسیدن به چهار فرسخ از رفتن منصرف شود.. در بین راه، از ق۸

. کسی که شغل او مسافرت است؛ مثل راننده قطار، ماشین های برون شهری، خلبان و ملوان )در ۲

 سفری که شغل اوست(.

                                                           
متر  ۱۸۱۳). شودمیدیده ن و دیوار خانه های شهر هم شودیمحد ترخص: مکانی است که از آنجا صدای اذان شهر شنیده ن.  157

 (بعد از آخرین خانه شهر

 . ۱۸2۱،م ۱توضیح المسائل مراجع، ج .  158
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. کسی که به سفر حرام می رود؛ مانند سفر برای ستم به دیگران با سفری که موجب اذیت پدر و ۱

  160ادر باشد.م

 :در اين مكانها نماز تمام است

 . در وطن.۱

 . در جایی که میداند ده روز می ماند و یا تصمیم دارد ده روز کامل بماند.2 

. در جایی که سی روز با تردید مانده؛ یعنی معلوم نبوده است که می ماند یا می رود، در این ۸

 ۱۶۱ز سی روز نماز را تمام بخواند.صورت باید بعد ا

. جایی که ابتدا قصد داشته، حداقل ده روز آنجا بماند و یک نماز واجب چهار رکعتی هم خوانده ۲

 و سپس از ماندن منصرف شده است تا زمانی که در آن مکان است.

 وطن كجاست؟ 

ا انجا بدنی . وطن، جایی است که انسان برای اقامت دائمی و زندگی خود اختیار می کند؛ خواه در۱

 162کند. تیارخد یا خودش آنجا را برای زندگی ان پدر و مادرش باشآمده و وط

. تا انسان قصد ماندن همیشگی در غیر وطن اصلی خودش را نداشته باشد، آنجا وطن او حساب 2

 ۱۶۸.شودمین

                                                           

 نماز مسافر.  ۶۲۸ائل مراجع ج ا صتوضیح المس.  ۱۶۳

  .۱۸۱۸. ۱۸۸۱ - ۱۸2۲چهارم، مساله  ۷۱۸توضیح المسائل مراجع ج اص .  ۱۶۱

 . ۱۸2۴م ۷۱۲، ص ۱توضیح المسائل مراجع، ج . 162

؛ آیت اهلل خامنه ای: اگر کسی بنای زندگی در جایی را به مدت هفت، هشت سال داشته ۱۸۸۱م ۱توضیح المسائل مراجع ج . 163

اند، حکم وطن زندگی در آنجا، مدتی بخواهد بم باشد برای ترب حکم وطن کافی است ولی اگر برای کار یا امر دیگری غیر از

؛ آیت اهلل سیستانی: جایی را که انسان محل زندگی خود قرار داده هر چند قصد نداشته ۱۳۷م ۲۱مترتب نیست، راهنمای فتاوا، ص 

باشد که همیشه در آنجا بماند اگر طوری باشد که عرف او را در آنجا مسافر نمی گویند بطوری که اگر موقت ده روز یا بیشتر جای 

ل زندگی خود قرار دهد باز هم محل زندگیش را جای اول می گویند آنجا برای او حکم وطن را دارد )توضیح دیگری را مح

 (۱۸۸۱م  ۷۱۱، ص ۱مسائل مراجع، ج ال



. اگر قصد دارد در محلی که وطن اصلی او نیست مدتی بماند و بعد به جای دیگری برود، آنجا ۸

  ۱۶۲می ماند. ؛ مانند دانشجویی که مدتی برای تحصیل در شهریشودمیوطن او حساب ن

. اگر انسان بدون قصد ماندن همیشگی در جایی آن قدر بماند که مردم او را اهل آنجا بدانند، آن ۲

 ۱۶۱جا حکم وطن او را دارد.

از است، نباید نم . اگر به جایی برود که قبال وطن او بوده ولی هم اکنون از آنجا صرف نظر کرده۱

 ۱۶۶را تمام بخواند؛ اگر چه وطن دیگری هم برای خود اختیار نکرده باشد.

اید شنود، بمسافری که به وطنش بر می گردد، وقتی دیوار وطن خود را بیند و صدای اذان را ب.  ۶

 ۱۶۷نماز را تمام بخواند.

 

 

 قصد ده روز

                                                           
آیت اهلل سیستانی: اگر قصد دارد در محلی که وطن او نیست مدت زمان  ۱۸۸۳م ۷۱۲، ص ۱توضیح المسائل مراجع، ج .  164

خود  «محل اقامت»(. آیت اهلل مکارم: هر گاه انسان جایی را برای ۱۸۸۳المسائل مراجع ذیل مساله  )توضیح ..کوتاهی بماند.

انتخاب کند به طوری که وقتی در آنجاست او را مسافر نمی گویند، خواه قصد اقامت دائم داشته باشد یا موقت، مثال می خواهد 

مین گونه می باشد حال ماموران ادارات که ممکن است هر چند سال چند سال در آنجا بماند، این محل در حکم وطن او است و ه

 ( ۱۸۸۳ذیل مساله ۷۱۲، ص۱در محلی باشند و آنجا حکم وطنشان را دارد )توضیح المسائل مراجع، ج 

 .۱۸۸۱م  ۷۱۲، ص ۱توضیح المسائل مراجع، ج .  ۱۶۱

 . ۱۸۸۲م ۷۱۷، ص۱توضیح المسائل مراجع، ج.  ۱۶۶

آیت اهلل سیستانی: مسافری که به وطنش بر می گردد، تا وقتی که داخل  ۱۸۱۴م  ۷۳۴، ص ۱، ج توضیح المسائل مراجع.  167

وطنش نشده باید نماز را قصر بخواند. همچنین مسافری که می خواهد ده روز در محلی بماند، مادامی که به وطن نرسیده نمازش 

 (۱۸۱۴م ۷۳۴، ص ۱توضیح المسائل مراجع، ج )قصر است. 



رت ر آنجا بماند تا وقتی مساف. مسافری که قصد کرده ده روز در محلی بماند، اگر بیشتر از ده روز د۱

 ۱۶۲رده، باید نمازش را تمام بخواند.نک

 . اگر انسان از قصد ده روز برگردد:2

 بخواند. الف( قبل از خواندن نماز چهار رکعتی از قصد خود برگردد؛ باید نمازها را شکسته 

هست باید ب( بعد از خواندن یک نماز چهار رکعتی از قصد خود برگردد؛ تا وقتی که در آنجا 

 ۱۶۴نمازها را تمام بخواند.

. مسافری که می خواهد ده روز در محلی بماند در صورتی که تصمیم دارد تمام ده روز را در یک ۸

اید کوفه بجا بماند نمازش تمام است، ولی اگر بخواهد در دو محل یا بیشتر بماند؛ مثال در نجف و 

 ۱۷۳نماز را شکسته بخواند.

 قامهبيرون رفتن از محل قصد ا

مسافری که قصد ماندن ده روز در محلی را دارد؛ چنانچه به اطراف آنجا )کمتر از چهار فرسخ( برود 

و برگردد، تنها در یک فرض نمازش شکسته است و آن در صورتی است که در ابتدا قصد بیرون 

راین در رفتن )در بین ده روز( از آنجا را دارد و می داند بیشتر از دو ساعت طول می کشد بنا ب

 موارد ذیل نماز کامل است.

 آن محل به حساب آید )مثل باغها و مزارع و کارخانه های اطراف شهر(. * جایی که میرود جزو

 * جای جدایی است ولی بنا دارد پس از آن که ده روز در یک محل ماند به آنجا برود.

 رفت که، هر چند موقعی * بنا دارد در بین ده روز مدت کوتاهی مثال دو ساعت برود و برگردد

 .بکشد طول بیشتر

                                                           
 . ۱۸۲۷، م ۷2۸، ص ۱ائل مراجع، ج المستوضیح .  168

 . ۱۸۲2، م ۷2۱، ص ۱توضیح المسائل مراجع، ج .  169

 .۱۸۸۷، م ۷۱۲، ص ۱توضیح المسائل مراجع، ج .  170



گردد، در این رکعتی تصمیم گرفت برود و بر ۲از * از اول بنا نداشت برود و پس از خواندن یک نم

 ۱۷۱فرض هم اگر بیشتر از دو ساعت طول بکشد نماز کامل است.

 ابتدا و انتهای قصد ده روز

ن غروب روز دهم است ولی اگر مسافر در مبدأ روز، در اقامه ده روز، طلوع فجر صادق و منتهای آ

اعت س وز کامل را داشته باشد؛ مثال اگربین روز به محل اقامه برسد، باید قصد ماندن ده شبانه ر

 ۱۷2ظهر روز یازدهم را داشته باشد. ۱2ظهر باشد، باید قصد ماندن تا ساعت  ۱2ورود 

 

 

 173اند:ا نماز را تمام يا شكسته بخودر اين مكانه تواندميمسافر 

                                                           
. آیت اهلل خامنه ای: در صورتی که از اول قصد خروج به ۱۸۲۴و  ۱۸۸۲، م ۷2۲و  ۷۱۲، ص ۱. توضیح المسائل مراجع، ج  171

چنانچه رفت و آمد او چند ساعت از روز باشد، مثل شش، هفت ساعت، مضر به قصد اقامت نیست ولی  کمتر از مسافت را دارد

 (۶۶۱، س ۱ج  اگر بیشتر باشد مضر است )استفتائات جدید،

 و ندارد نماز را تمام بخواند آیت اهلل سیستانی: اگر مدت رفتن و آمدنش به اندازه باشد که در نظر عرف با اقامت ده روز منافات 

چنانچه منافات داشته باشد نماز را شکسته بخواند؛ مثال اگر از اول قصد داشته باشد که تمام یک روز یا تمام یک شب از آنجا 

خارج شود با قصد اقامت منافات دارد و باید نماز را شکسته بجا آورد ولی چنانچه قصدش این باشد که مثال در نصف روز خارج 

 . تنش بعد از رسیدن شب باشد، باید نماز را تمام بخواند بشرطی که خیلی تکرار نشودشده و برگردد هر چند بر گش

 ( ۱۸۸۲، ذیل مسأله ۱توضیح المسائل مراجع، ج )

بخواند )توضیح المسائل  ای دور نیست که جزء مسافت محسوب شود باید نماز را تمام آیت اهلل مکارم: اگر آن محل به اندازه

 (.۱۸۸۲مراجع ذیل مسأله 

، ۱۸2۱نماز مسافر م  2۲، توضیح المسائل آیت اهلل سیستانی چاپ ۱صالة المسافر، قواطع السفر  -۱تحریر الوسیله ج .  ۱۷2

 (.۱۱۶۱توضیح المسائل آیت اهلل مکارم م 

آیت اهلل خامنه ای: شهر مکه و مدینه فعلی، مسجد کوفه و حرم حسینی  ۱۸۱۶، ص م ۱توضیح المسائل مراجع، ج .  ۱۷۸

متر اطراف قبر مطهر )توضیح  ۱/۱۱ حرم حسینی تا ( آیت اهلل سیستانی: تمام مکه و مدینه، تمام کوفه،22۲ائات جدید، س)استفت

 ( ۱۸۲۱احکام نماز مسافر، م  المسائل



 مسجد الحرام

 مسجدالنبی

 مسجد کوفه

 علیه السالمحرم امام حسین علی 

 مسجد الحرام )در تمام قسمتهای قدیم و جدید که توسعه یافته( *

 )در تمام قسمت های قدیم و جدید که توسعه یافته(  صلی اهلل علیه و آله و سلم مسجد النبی* 

 ه( * مسجد کوفه )حتی قسمت های جدید و توسعه یافت

 * حرم امام حسین ع )زیر گنبد و رواق و مسجد متصل به حرم( 

 استفتائات و پرسش و پاسخ از مراجع:

 آیا در زمان حاضر که مسافرت ها به راحتی قابل انجام است نماز مسافر، قصر شکسته است؟ س:

 174ج: در حکم نماز مسافر تفاوتی میان عصر حاضر و زمان گذشته نیست.

  

 

 

 یار تحقق سفر شرعی در رفت و برگشت چیست؟ مالک و مع س:

                                                           

رواق و صحن نماز قصر است  و در روضه مقدسه امام حسین ع  آیت اهلل مکارم: شهر مکه و مدینه، مسجد کوفه با اضافات جدید،

 (.۱۱۲2توضیح المسائل احکام نماز مسافر، م )

 .۲۲۶اجوبة االستفتائات، س  نماز مسافر شرط اول ،۱توضیح المسائل مراجع، ج .  ۱۷۲



  175ج: باید مجموع رفت و برگشت هشت فرسخ و رفتن کمتر از چهار فرسخ نباشد.

 شک در رسيدن به مسافت شرعي

 نمازش به مسافت شرعی می رسد یا نه، آیاکسی به جایی خارج از وطنش رفته و شک دارد  س: 

 را تمام بخواند یا قصر؟ 

ستجو( از مقدار مسافت زحمت و مشقت دارد، الزم نیست و نماز تمام است ولی ج: اگر تحقیق )ج

 ۱۷۶اگر مشقت و زحمت ندارد، به احتیاط واجب باید تحقیق کند.

 طي كردن مسافت بدون قصد 

حکم نماز و روزه کسی که بدون قصد هشت فرسخ مقداری از راه را طی کرده و بین راه تصمیم  س:

 د چیست؟ به رفتن مسافت شرعی بگیر

ج: در مقداری که بدون قصد آمده نماز او تمام است و از مکانی که تصمیم به پیمودن مسافت شرعی 

 ۱۷۷گرفته است، حکم مسافر را دارد.

 سفرهای متعدد شغلي

ای رای نماز و روزه در سفر چه وظیفهکسانی که شغل آنها سفر، یا سفر مقدمه شغل آنها است ب س:

 دارند؟

                                                           

فصل فی صالة المسافر ؛ ایت اهلل خامنه ای: باید مجموع رفت وبرگشت هشت فرسخ و  ۱امام خمینی تحریر الوسیله، ج .  ۱۷۱

؛ آيت اهلل سيستاني و آيت اهلل مكارم: بايد مجموع رفت و برگشت  4۸6وبة االستفتائات، س اج رفتن کمتر از چهار فرسخ نباشد.

 ؛ آيت اهلل مكارم العروة الوثقى صالة المسافر.۸۹0هشت فرسخ باشد. منهاج الصالحين،العبادات، صالة المسافر األول، م 

را تمام بخواند ؛ توضيح  تحقيق الزم نيست و بايد نماز؛ آيت اهلل سيستاني:  1274م  6۸5، ص 1توضيح المسائل مراجع، ج .  176

 1274، ذيل م 6۸5، ص 1المسائل مراجع، ج 

  .1274، ذيل م 6۸5، ص1يت اهلل مكارم: تحقيق از مسافت الزم است ؛ توضيح المسائل مراجع، ج آ 

 .640اجوبة االستفتائات س  -شرط دوم  6۸۸، ص1توضيح المسائل مراجع ج .  177



و سفر است؛ مانند راننده، کشتی بان، خلبان، لوکوموتیو ران و خدمه قطار و ج: کسی که شغل ا

هواپیما و کشتی و ماشین های باری و مسافربری و..... اگر در هر کمتر از ده روز یک سفر، در رفت 

و آمد باشد و به مدت قابل توجه که عرفا، عنوان شغلی بر او صدق کند، از سفر دوم به بعد نمازش 

اش صحیح است، ولی در سفر اول نماز قصر است، هر چند طوالنی باشد، ولی کسی  روزهتمام و 

که سفر، مقدمه شغل اوست )شغله فی السفر( مانند کسی که محل کارش شهر دیگری است؛ مانند 

زش قصر است و معلم و کارمند، که باید هر روز برای کار به آن شهر سفر کند، در همه سفرها، نما

 ۱۷۲ح نیست.روزه او صحی

 مبدأ تمام خواندن نماز در سفرهای متعدد 

 و از چه وقتی باید نماز را تمام بخواند؟ شودمیمسافر از چه زمانی کثیرالسفر  س: 

مالک در اتمام نماز برای کسی که شغل او سفر است مانند راننده، آن است که تصمیم داشته باشد  ج:

و صدق کند( و حداقل در هر کمتر از ده روز یک بار به مدت قابل توجه )که عرفا عنوان شغلی برا
                                                           

؛ آيت اهلل خامنه ای:  245، س 1استفتائات امام خميني )ره( ج  24و  2، فصل في الصالة المسافر، م 1الوسيله، ج تحرير .  178

و كارگر، و... اگر هر كمتر از ده روز يک سفر  كسي كه شغل او سفر است مانند راننده و... يا سفر مقدمه شغل اوست؛ مانند معلم

مد باشد از سفر سوم به بعد نمازش تمام و روزه اش صحيح است. ولي در سفر اول و و حداقل به مدت دو سه ماه در رفت و آ

، اجوبة االستفتائات، س 232و  231، س 1دوم نماز قصر است و روزه صحيح نيست، هر چند طوالني باشد. استفتائات جديد، ج 

 . 641و  640

ر ده روز در سفباشند يا  سفر داشتهدر ماه و هر روز يک  آيت اهلل سيستاني: كساني كه برای شغل يا غير شغل حداقل ده روز 

ولي در ضمن دو يا سه سفر و سفرهای آنها به مدت شش ماه در يک سال يا سه ماه در چند سال ادامه داشته باشد. در دو  دباش

تمام بخوانند و روزه صحيح  هفته اول نماز را به احتياط واجب جمع بخوانند و روزه را بگيرند و قضا كنند و بعد از آن نماز را

منهاج الصالحين  56سايت عربي معظم له، االستفتائات الجديد صالة المسافر، س 125۹توضيح المسائل شرط هفتم م ) است.

 (.۹11العبادت صالة المسافر، م 

جمعه ها به سفر مي  ها وروز هر روز به استثنای پنج شنبه  45آيت اهلل مكارم: كسي كه يک ماه هر روز به استثناء جمعه ها يا 

رود در اين صورت نمازش از همان سفر اول تمام است و اگر حداقل دو ماه و هفته ای سه روز يا مجموعة دوازده روز در ماه 

سفر كند، نمازش در غير سه چهار روز اول تمام است و در سه چهار روز اول بايد جمع بخواند )هم شكسته و هم تمام ولي 

يا يک روز در هفته برای شغل در رفت و آمد است، در همه سفرها نمازش قصر است. )توضيح المسائل، كسي كه دو روز 

 ( 13۸۹( جزوه پيک احكام دفتر معظم له 1145م



در رفت و آمد باشد، چنین کسی از سفر دوم به بعد نمازش تمام و روزه اش صحیح است ولی در 

 ۱۷۴سفر اول نماز قصر است هر چند طوالنی باشد.

 رای صله رحمسفرهای متعدد ب

ا، شرکت در مجلس عزاداری شخصی که برای کارهای غیرشغلی؛ مانند صله رحم، زیارت، مداو س:

 هر هفته یک روز مسافرت می کند وظیفه اش در مورد نماز و روزه چیست؟

 ۱۲۳نماز، قصر و روزه صحیح نیست. ج:

 نماز و روزه زن و فرزندان در سفرهای شغلي

حکم نماز و روزه خانواده کسی که محل کار او تا وطنش بیش از مسافت شرعی است و هر  س:

 و شوهر به محل کار می روند و بر می گردند چیست؟ روز به همراه پدر

                                                           
؛ آيت اهلل خامنه ای  245 ، س1؛ استفتائات امام خميني )ره(، ج  24و  2، فصل في الصالة المسافر، م 1تحرير الوسيله، ج .  179

دارد در كمتر از ده روز يک سفر و حداقل به مدت دو سه ماه در رفت و آمد باشد از سفر سوم به بعد نمازش تمام و  اگر تصميم

؛ آيت اهلل خامنه ای: اگر تصميم 245روزه اش صحيح است و در سفر و دوم نماز قصر است و روزه نيست هر چند طوالني باشد

دت دو سه ماه در رفت و آمد باشد از سفر سوم به بعد نمازش تمام و روزه اش دارد در كمتر از ده روز يک سفر و حداقل به م

و  231، س 1صحيح است و در سفر اول و دوم نماز قصر است و روزه صحيح نيست هر چند طوالني باشد. استفتائات جديد، ج 

 641و  640اجوبة االستفتائات، س  ،232

ر روز در سفر باشد ولي د اقل ده روز در ماه هر روز يک سفر داشته باشد يا دهآيت اهلل سيستاني: در صورتي كه تصميم دارد حد

ضمن دو يا سه سفر يا بيشتر به شرط اينكه سفرها در يک سال شش ماه ادامه داشته يا در چند سال و هر سال سه ماه ادامه داشته 

قضا كند و بعد از آن تمام بخواند و روزه صحيح  باشد در دو هفته اول نماز را به احتياط واجب جمع بخواند و روزه بگيرد و

 سايت عربي معظم له، االستفتائات الجديد صالة المسافر(  125۹المسائل شرط هفتم م  است. )توضيح

روز به استثنای پنجشنه و  روز هر 45آيت اهلل مكارم: اگر يک ماه هر روز در رفت و آمد باشد گر چه جمعه ها به سفر نرود يا 

به سفر برود در اين صورت نمازش از همان سفر اول تمام است ولي اگر سه روز در هفته يا مجموعا دوازده روز در ماه  جمعه ها

( 1145)توضيح المسائل م  و به مدت دو ماه يا بيشتر سفر كند در سفر اول بايد بصورت جمع بخواند و پس از آن تمام است.

 .احكام دفتر معظم له جزوه پيک

 .۹7، ص5، مسائل جديد از ديدگاه علما و مراجع، ج 353، س 1ئات امام خميني )ره(، ج استفتا.  1۸0



 ۱۲۱نماز قصر است. ج:

 نماز و روزه خلبانان

نماز و روزه خلبانان هواپیماهای مسافربری که بیشتر روزها از فرودگاههای مختلف پرواز دارند  س:

 چه حکمی دارد؟

 ن صحیحج: حکم آنان مثل حکم رانندگان است که نماز آنها در سفر تمام و روزه شا

 است.

 نماز و روزه دانشجويان در سفرهای متعدد تحصيلي:

 حکم نماز و روزه دانشجویانی که در هر کمتر از ده روز یک روز آمد و رفت دارند چیست؟  س:

 ۱۲2ج: نمازشان قصر است.

 شركت مسافر در نماز جمعه 

 در نماز جمعه به عنوان مأموم شرکت کند؟ تواندمیآیا مسافر  س:

 183شرکت کند. تواندمی ج: بله، 

 

                                                           

كه فقط همراهي با شوهر يا پدر باشد،  صورتي در: ای خامنه اهلل آيت. هفتم شرط مسافر نماز احكام المسائل . توضيح 1۸1

يا پدر به او كمک مي كنند، نماز آنان تمام  نمازش قصر است ولي اگر آنها نيز در آنجا شغلي دارند؛ مثال در كارهای شوهر

ماه در يک  6؛ آيت اهلل سيستاني: اگر هفته ای سه روز يا ماهي ده روز در سفرند و به مدت  66۸است. اجوبة االستفتائات، ص 

. توضيح المسائل سال ادامه دارد، از هفته سوم به بعد نمازشان تمام است و در دو هفته اول بايد به احتياط واجب جمع بخوانند

روز رفت و آمد دارند، نماز تمام و اگر هفته ای دو روز يا كمتر  12آيت اهلل مكارم: اگر هفته ای سه روز يا ماهي  .12۹6مسله 

  .1145باشد نمازشان قصر است، توضيح المسائل، م 
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 نماز در شهرهای نزديک و متصل به يكديگر

در آلمان و بعضی از کشورهای اروپایی گاهی فاصله بعضی از شهرها )یعنی فاصله تابلوهای  س:

خروجی شهری و ورودی شهر دیگر( به صد متر نمی رسد حتی بعضی از خانه ها و خیابان های 

 د ترخص این موارد چگونه است.دو شهر کامال به هم متصل هستند، ح

با فرض اتصال یکی از دو شهر به دیگری به نحوی که در سؤال آمده است، آن دو حکم، دو  ج:

تا نیازی به حد  شودمیمحله یک شهر را دارند که خروج از یکی به دیگری مسافرت محسوب ن

 ۱۲۲ترخص باشد.

 كسي كه بدون قصد توطن در كشوری بماند

ی که سالهای زیادی )نه سال( در سرزمینی که وطن او نیست زندگی می کند و نماز و روزه کس س:

در حال حاضر ممنوع الورود به وطن خود است ولی یقین دارد که روزی به آن باز خواهد گشت 

 چه حکمی دارد؟

نماز و روزه او در کشوری که فعال در آن ساکن است، حکم نماز و روزه سایر مسافران را  ج:

 ۱۲۱دارد.

 از قضانم

انسان باید نمازهای واجب را در وقت خود بخواند و چنانچه در وقتش نخوانده باشد، باید آن را به 

 نیت قضا به جا آورد.

 :در دو مورد به جا آوردن قضای نماز واجب است

 الف: نماز واجب را در وقت آن، نخوانده باشد.  

 ده.ب: بعد از وقت متوجه شود نمازی که خوانده است باطل بو

                                                           
 . ۶۷۱اجوبة االستفتائات، س .  184

  .۷۳2رساله اجوبة االستفتائات، س.  185

 



. کسی که نماز قضا دارد، نباید در خواندن آن کوتاهی کند، ولی واجب نیست فوری آن را به جا 2

 آورد.

 . حالتهای مختلف انسان نسبت به نماز قضا:۸ 

 داند نماز قضا ندارد؛ چیزی بر او واجب نیست.  می* 

 * شک دارد نماز قضا دارد یا نه؛ چیزی بر او واجب نیست.

نماز قضا دارد یا نمازهایی را که خوانده صحیح نبوده؛ مستحب است احتیاطأ  * احتمال می دهد

 قضا نماید.

* میداند نماز قضا دارد ولی تعداد آنها را نمی داند؛ مثال نمی داند چهار تا بوده یا پنچ تا: خواندن 

 مقدار کمتر کافی است.

 د.* تعداد آنها را فراموش کرده؛ خواندن مقدار کمتر کفایت می کن

 ۱۲۶* تعداد آنها را هم می داند؛ باید قضای آن را بجا آورد.

. قضای نمازهای یومیه الزم نیست به ترتیب خوانده شود؛ مثال کسی که یک روز نماز عصر و ۲

روز بعد نماز ظهر را نخوانده، الزم نیست اول نماز عصر و بعد از آن نماز ظهر را قضا کند ولی در 

ید به ترتیب خوانده شود مثل نماز ظهر و عصر یک روز یا مغرب و عشای نمازهایی که ادای آنها با

 ۱۲۷یک شب، باید قضای آن را نیز به ترتیب بجا آورد.

. نماز قضا را با جماعت میتوان خواند؛ چه نماز امام جماعت ادا باشد و چه قضا، و الزم نیست ۱

یا عصر امام بخواند اشکال از ظهر هر دو یک نماز را بخوانند؛ مثال اگر نماز قضای صبح را با نم

 ۱۲۲ندارد.
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اگر مسافری که باید نماز را شکسته بخواند، نماز ظهر یا عصریا عشا از او قضا شود، باید آنرا  .۶

 ۱۲۴.دو رکعتی بجا آورد، اگر چه در غیر سفر بخواهد قضای آن را بجا آورد

آورد، باید نمازهای ظهر و عصر  . اگر در سفر بخواهد نمازهایی را که در غیر سفر قضا شده، بجا۷

 ۱۴۳و عشا را چهار رکعتی بخواند.

 ۱۴۱نماز مستحب بخواند. تواندمیکسی که نماز قضا دارد  -۲

 نماز قضای پدر و مادر

نماز او را  تواندمی. تا انسان زنده است اگر چه از خواندن نماز خود عاجز باشد، شخص دیگر ن۱

 ۱۴2بخواند.

روزه هایی که بجا نیاورده، بر پسر بزرگتر او واجب است آن نمازها  . پس از مرگ پدر، نمازها و2

ها را قضا کند و احتیاط مستحب است نماز و روزه هایی را که از مادرش قضا شده باشد  و روزه

 ۱۴۸بجا آورد.

. قضای نمازهایی که بر خود میت واجب بوده بر پسر بزرگ او واجب است و نمازهایی که به ۸

 ۱۴۲و واجب شده بر پسر او واجب نیست.ا از پدرش بر اواسطه استیجار ی
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 . حالت های مختلف پسر نسبت به نماز قضای پدر:4

  :میداند پدر نماز قضا داشته است و الف( 

 * تعداد آن را هم میداند؛ باید آنها را قضا کند. 

 * تعداد آن را نمیداند؛ اگر مقدار کمتر را بجا آورد کافی است.

 ۱۴۱بنابر احتیاط واجب باید قضا کند.دش بجا آورده است یا نه؛ شک دارد که خو* 

 ۱۴۶شک دارد که پدر نماز قضا داشته است یا نه؛ چیزی بر او واجب نیست. ب(

. اگر پسر بخواهد نماز پدر یا مادر را بخواند، باید در بلند و آهسته خواندن نماز به تکلیف خود ۱

عشا باید حمد و سوره بلند و در نماز ظهر و عصر عمل کند؛ مثال در نماز قضای صبح و مغرب و 

 ۱۴۷آهسته بخواند.

 استفتاءات از حضرت آيت اهلل العظمي خامنه ای )دامت بركاته(

کافری پس از مدتی اسالم آورده است، آیا قضای نماز و روزه هایی که انجام نداده واجب  س:

 است؟

 ۱۴۲ج: واجب نیست.

ه کننده کمونیستها چندین سال نماز و واجبات خود را ترک بعضی از افراد بر اثر تبلیغات گمرا س:

کرده اند، ولی بعد از پیام تاریخی امام راحل به سران شوروی سابق پی به اشتباه خود بردند و به 

سوی خداوند توبه نموده اند، آنها در حال حاضر قادر به قضای همه آن نمازها وروزه ها نیستند، 

 وظیفه آنها چیست؟
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ان واجب است که نمازها و روزه های فوت شده را به هر مقدار که قدرت دارند، قضا ج: بر آن

 ۱۴۴وهرمقداری که قادر نیستند وصیت نمایند.

 کسی که قصد دارد نماز قضای یک سال را بخواند، چگونه باید آن را انجام دهد؟ س:

امه آن را اد خواندمیه را با یکی از نمازها شروع کند و به ترتیبی که نمازهای پنجگان تواندمیج: 

 2۳۳دهد.

 آورد؟ آنها را به ترتیب زیر بجا تواندمیشخصی مدت زیادی نماز قضا بر عهده دارد، آیا  س:

 . مثال بیست بار نماز صبح بخواند.۱

 . هر یک از نماز ظهر و عصر را بیست بار بخواند.2 

 ل به همین صورت ادامه دهد.. هر یک از نماز مغرب و عشا را بیست بار بخواند و تا یک سا۸

 2۳۱زها به ترتیب مذکور اشکال ندارد.ج: قضای نما

اگر نماز صبح کسی در تهران قضا شود؛ یعنی نتوانست تا طلوع آفتاب نماز بخواند و با هواپیما  س:

به کشوری سفر کرد که هنوز وقت برای ادای نماز صبح وجود دارد، آیا باید نماز صبح را ادا بخواند 

 ای آن را به جا آورد؟یا قض

 2۳2ر فرض مذکور، نماز صبح، ادا است.ج: د

آیا نماز و روزه قضای مردی که از دنیا رفته، باید توسط مرد خوانده شود یا اینکه زن هم  س:

 آن نماز را به جا آورد؟ تواندمی
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دن و آهسته نماز و روزه میت را )خواه مرد باشد یا زن( انجام دهد و در بلند خوان تواندمیج: زن 

 2۳۸نماز باید به تکلیف خود عمل کند.خواندن 

اگر پسر بزرگ چه بالغ باشد یا غیر بالغ، قبل از پدر فوت کند آیا قضای نمازهای پدر از فرزند  س:

 ؟شودمیدیگر ساقط 

ج: تکلیف قضای نماز و روزه پدر بر پسر بزرگی واجب است که هنگام وفات پدر زنده باشد، هر 

 2۳۲ل یا پسر اول پدر نباشد.فرزند اوچند 

 کسی که نمیداند دقیقا چقدر نماز قضا دارد تکلیفش چیست؟ س:

فوت شده قضا کند و آنچه شک دارد واجب نیست  2۳۱ج: به مقداری که میداند در سفر یا در حضر

در ضمن ترتیب در نماز قضا الزم نیست مگر نماز ظهر و عصریا مغرب و عشایی که از یک روز 

 2۳۶د.فوت شده باش

 نماز جماعت

 وَأَقِيمُوا الصَُّلَاةَ وَآتُوا الزَُّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَُّاكِعِينَ 207

 و نماز را بر پا دارید و زکات را بدهید و با رکوع کنندگان رکوع کنید.

وحدت امت اسالمی از جمله مسائلی است که اسالم، به آن اهمیت بسیاری داده و برای حفظ و  

های ویژه ای دارد، یکی از آنها نماز جماعت است که از مهمترین مستحبات و  ادامه آن، برنامه

بزرگترین شعائر اسالمی به شمار می رود در روایات، فوق العاده روی آن تکیه شده است، مخصوصا 
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برای همسایه مسجد یا کسی که صدای اذان مسجد را میشنود بیشتر سفارش شده و سزاوار است 

نمازش را اول وقت و با جماعت بخواند، در روایتی آمده است که اگر یک نفر به  تواندمیانسان تا 

نماز دارد و اگر دو نفر اقتدا کنند هر رکعت ثواب  ۱۱۳امام جماعت اقتدا کند، هر رکعت آن ثواب 

نماز و هر قدر عدد نمازگزاران بیشتر شود، ثواب بیشتر خواهد شد و اگر عدد نمازگزاران از  ۶۳۳

بگذرد اگر تمام آسمانها کاغذ و آب دریاها مرکب و درختها قلم و مالئکه و انس و جن ده نفر 

 2۳۲بنویسند.نویسنده شوند، نمی توانند ثواب یک رکعت آن را 

 و در روایت دیگر پیامبر خدا فرمودند:

صالة الرجل في جماعة خير من صالته في بيته أربعين سنة. قيل يا رسول اهلل صالة يوم؟ قال » 

 «ى اهلل عليه وآله وسلم صالة واحدةصل

پیامبر خدا فرمود: نماز با جماعت بهتر از چهل سال نماز فرادا در خانه است، پرسیدند: آیا یک  

 2۳۴روز نماز؟ حضرت فرمود: بلکه یک نماز.

 اهميت نماز جماعت

 با دقت گذشته از آنکه در روایات زیادی، برای نماز جماعت آجر و پاداش بسیاری وارد شده است،

به برخی از آنها اشاره می  در برخی از مسائل احکام، به اهمیت این عبادت پی می بریم و در اینجا

 کنیم:

  2۱۳.. شرکت در نماز جماعت برای هرکسی مستحب است بویژه برای همسایه مسجد۱

 . مستحب است انسان صبر کند که نماز را به جماعت بخواند.2

 اول وقت بهتر است.   2۱۱خوانده نشود، از نماز فرادای . نماز جماعت هر چند اول وقت۸
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  2۱2است. از نماز فرادایی که آن را طول بدهد بهتر شودمی. نماز جماعتی که مختصر خوانده ۲

 . سزوار نیست انسان بدون عذر نماز جماعت را ترک کند. ۱

  2۱۸. حاضر نشدن به نماز جماعت از روی بی اعتنایی به آن جایز نیست.۶

رادا خوانده دوباره به جماعت فمستحب است کسی که نمازش را  شودمیتی که جماعت بر پا . وق۷

 بخواند.

 شرايط نماز جماعت 

 در نماز جماعت شرایط زیر باید مراعات شود:

 مأموم از امام جلوتر نایستد و احتیاط واجب آن است که کمی عقب تر بایستد. * 

 ومین باالتر نباشد.جماعت از جایگاه مأم از* جایگاه امام 

 فاصله امام و مأموم و فاصله صفها زیاد نباشد. * 

* بین امام و مأموم و همچنین بین صفها چیزی مانند دیوار یا پرده مانع نباشد، ولی نصب پرده بین 

و اگر در صف های بعدی ایستاده است مانعی از دیدن صف  2۱۲صف مردها و زنها اشکال ندارد.

 د، اما اگر حتی یک نفر از صف جلو را در حال نماز ببیند اشکال ندارد.جلو وجود نداشته باش

 اگر صف اول بقدری طوالنی باشد که امام را نبینند نمازشان به جماعت اشکالی ندارد.

 .به جماعت باطل است نماز کسانی که از صف جلو هیچ کس را نمی بینند

 توضيح:

ند، باید با امام جماعت مرتبط باشند؛ ارتباط آنها یا بدون مأمومین؛ یعنی آنان که به امام اقتدا کرده ا

واسطه است که بین امام و مأموم نباید بیش از یک گام فاصله باشد؛ یعنی از محل سجده مأموم تا 
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محل ایستادن امام، یا با واسطه سایر مأمومین که از جلو یا سمت راست یا چپ باید این ارتباط بر 

 :دو شرط دارد قرار باشد و این ارتباط

الف( بین نمازگزار و صف جلو یا کسی که طرف راست یا چپ او قرار دارد، بیش از یک گام فاصله 

 نباشد. 

ب( اگر در صف اول ایستاده، نباید مقابل او مانعی باشد که نتواند امام جماعت را ببیند. پس اگر 

ند و امام جماعت را نمی امام جماعت در محراب باشد کسانی که دو طرف پشت دیوار می ایست

ماعت ج شد و به جهت طوالنی بودن صف امامبینند، نمی توانند اقتدا کنند. ولی اگر مانعی در کار نبا

 2۱۱را نبینند، اشکال ندارد.

جایی بایستند که امام جماعت  اگر امام جماعت داخل محراب باشد ، مأمومین صف اول نباید در

 دیده نشود.

 شرايط امام جماعت

 2۱۷و نماز را به طور صحیح بخواند. 2۱۶د بالغ و عادل باشدبای 

و  2۱۲اشند، امام جماعت باید مرد باشد.* اگر مأموم یا مأمومین مرد باشند، یا هم زن و هم مرد ب

 2۱۴.بنابر احتیاط واجب امام جماعت زنان نیز مرد باشد
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 22۳اقتدا کند. خواندمینشسته نماز  به کسی که تواندمیکسی که ایستاده نماز میخواند ن

 221:نمازها و حالت های مختلف اقتدا در نماز جماعت
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 توضيح                          نماز ماموم نماز امام جماعت رديف

هرکدام از نمازهای پنجگانه شبانه روزی را می  یومیهادای  یومیهادای  1

 دیگری اقتدا کرد؛ مثال نماز ظهر را به عصر توان به

هر چند هماهنگ نباشد، مثال امام جماعت قضای  یومیه قضای قضای یومیه 2

 و مأموم قضای صبح را خواندمیظهر را 

هرکدام از قضای یومیه را می توان به نماز ادا اقتدا  قضای یومیه یومیهادای  3

 کرد؛ مثال نماز قضای صبح را به ادای ظهر 

 نباشد.هر کدام که باشد، هر چند هماهنگ  یومیهادای  قضای یومیه 4

هر چند آیات متحد نباشد؛ مثال یکی از برای زلزله  آیات آیات 5

 و دیگری برای صاعقه خواندمی

نماز عید فطر و قربان به قصد رجا در زمان غیبت  عیدین عیدین 6

 )عجل اهلل تعالی( اشکال ندارد. زمان امام

 ستاصحیح، ولی مکروه است؛ یعنی ثوابش کمتر  نماز شکسته تمامنماز  7

 صحیح، ولی مکروه است؛ یعنی ثوابش کمتر است نماز تمام نماز شکسته ۸

 صحیح است میت میت ۹



 پيوستن به نماز جماعت حالتهای مختلف برای

 ركعت اول: 

 و بقیه اعمال را با امام جماعت بجا می آورد. خواندمی. در بین قرائت: مأموم حمد و سوره را ن۱

  222 اعمال را با امام جماعت بجا می آورد.. در رکوع: رکوع و بقیه 2

 ركعت دوم:

و با امام قنوت و رکوع و سجده را بجا می آورد  خواندمیمأموم حمد و سوره را ن . در بين قرائت:۱

، بنابر احتیاط واجب باید به صورت نیم خیز بنشیند و اگر خواندمیو آنگاه که امام جماعت تشهد 

رکعتی  چهارو نماز را تمام کند و اگر سه یا یگر به تنهایی بخواند نماز دو رکعتی است یک رکعت د

است، در رکعت دوم که امام جماعت در رکعت سوم است، حمد و سوره بخواند )هر چند امام 

جماعت تسبیحات بخواند( و آنگاه که امام جماعت رکعت سوم را تمام کرد و برای رکعت چهارم بر 

سجده تشهد بخواند و بر خیزد و قرائت رکعت سوم را بجا آورد و  می خیزد، مأموم باید پس از دو

در رکعت آخر نماز که امام جماعت با تشهد و سالم، نماز را به پایان می برد یک رکعت دیگر 

 22۸.خواندمی

رکوع را با امام جماعت بجا می آورد و بقیه نماز را همانگونه که گفته شد، انجام  در ركوع:، 2

 میدهد.

 م:ركعت سو

چنانچه میداند که اگر اقتدا کند برای خواندن حمد و سوره و یا حمد تنها وقت  . در بين قرائت:1

اقتدا کند و باید حمد و سوره یا حمد را بخواند و اگر می داند فرصت ندارد. بنابر  تواندمیدارد، 

 احتیاط واجب باید صبر کند تا امام جماعت به رکوع رود، سپس به او اقتدا کند.
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چنانچه در رکوع اقتدا کند رکوع را با امام بجا می آورد و حمد و سوره برای آن  در ركوع:. 2

 22۲رکعت ساقط است و بقیه نماز را همانگونه که قبال بیان شد بجا می آورد.

 ركعت چهارم: 

حکم اقتدا در رکعت سوم را دارد و آنگاه که امام جماعت در رکعت آخر نماز  در بين قرائت:. ۱

به  دتوانمیبرخیزد و نمازش را به تنهایی ادامه دهد و  تواندمیای تشهد و سالم می نشیند، مأموم بر

 برخیزد. طور نیم خیز بنشیند تا تشهد و سالم امام جماعت تمام شود و سپس

رکوع و سجده ها را با امام بجا می آورد، اکنون رکعت چهارم امام و رکعت اول مأموم  در ركوع:. 2

 22۱را همانگونه که گذشت انجام دهد. بقیه نمازاست و 

 توجه:

در نماز جمعه ؛ یک نفر امام و یک نفر هم مأموم، مگر شودمیاقل با دو نفر برپا * نماز جماعت حد

 22۶و عید فطر و قربان.

 22۷نمازهای مستحب را نمی توان به جماعت خواند، مگر نماز طلب باران.

 

 وظيفه مأموم در نماز جماعت

نباید تکبیرة اإلحرام را پیش از امام بگوید، بلکه احتیاط واجب آن است که تا تکبیر امام  . مأموم۱

 تمام نشده، تکبیر نگوید.
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و دوم او،  . مأموم، باید غیر از حمد و سوره همه چیز نماز را خودش بخواند، ولی اگر رکعت اول2

 22۲رکعت سوم یا چهارم امام باشد، باید حمد و سوره را بخواند.

 گونه پيروی مأموم، از امام جماعتچ

الف( در خواندنیها؛ مانند حمد، سوره، ذکر و تشهد جلو افتادن از امام یا عقب افتادن از او اشکال 

 ندارد، مگر در تکبیرة اإلحرام.

ب( در اعمال؛ مانند رکوع، سر برداشتن از رکوع و سجده، پیش افتادن جایز نیست؛ یعنی نباید قبل 

وع برود و یا از رکوع برخیزد یا به س جده برود، ولی عقب افتادن اگر زیاد نباشد از امام به رک

 22۴اشکال ندارد.

 العظمي خامنه ای )دامت بركاته( استفتاءات از حضرت آيت اهلل

بعضی از اشخاص هنگام بر پایی نماز جماعت، اقدام به خواندن نماز فرادی میکنند. این کار  س:

 چه حکمی دارد؟

ل اگر تضعیف نماز جماعت و اهانت و بی احترامی به امام جماعتی که مردم اعتماد به ج: این عم

 2۸۳عدالت او دارند، محسوب شود، جایز نیست.

 آیا اقتدا به امام جماعت بدون شناخت واقعی او جایز است؟ س:

 ج: اگر عدالت او نزد مأموم به هر طریقی ثابت باشد، اقتدا به او جایز و نماز جماعت صحیح

 2۸۱.است

اگر یکی از صفهای نماز جماعت به طور کامل از افرادی تشکیل شده باشد که نمازشان قصر  س:

است و نماز همه افراد صف بعدی تمام باشد، اگر افراد صف جلو بعد از خواندن دو رکعت نماز فورا 
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سبت به د، نصف پشت سر آنها هستن برای خواندن دو رکعت بعدی اقتدا کنند، آیا نماز کسانی که در

 ؟شودمیدو رکعت آخر نماز جماعت باقی می ماند یا فرادی 

  2۸2ج:اگر بالفاصله اقتداء کنند جماعت باقی می ماند و نماز آنها صحیح است.

 .ز جماعت پشت سر اهل سنت جایز استآیا نما س:

 2۸۸ج: نماز جماعت برای حفظ وحدت اسالمی جایز و صحیح است. 

ت و آمد با برادران اهل سنت هنگام شرکت در نمازهای روزانه، در در مکانهای مشارکت و رف س:

بعضی از موارد مانند آنان عمل می کنیم؛ مثل نماز به صورت تکتف و عدم رعایت وقت و سجده بر 

 فرش آیا این نمازها احتیاج به اعاده دارد؟

ر سجده بر ج: اگر حفظ وحدت مقتضی انجام آن کارها باشد نماز صحیح و مجزی است حتی اگ

 2۸۲فرش و مانند آن باشد، ولی تکتف در نماز جایز نیست مگر اینکه ضرورت اقتضا کند.

 برای آیا خوانند،برادران اهل سنت در ایام حج یا غیر آن، نماز مغرب را قبل از اذان مغرب می  س:

 است؟ صحیح نماز آن به اکتفا و آنان به اقتدا ما

از وقت بخوانند، ولی اگر مکلف دخول وقت را احراز نکند،  ج: معلوم نیست که آنان نماز را قبل

داخل شود، مگر آنکه رعایت وحدت آن را اقتضا کند که در این صورت شرکت در نماز  تواندمین

 2۸۱جماعت آنان و اکتفا به آن اشکال ندارد.
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 نماز جمعه

يَا أَيُُّهَا الَُّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِیَ لِلصَُّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَُّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ  ذَلِكُمْ خَيْرٌ 
 لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.236

ای کسانی که ایمان آورده اید، چون برای نماز جمعه ندا درداده شد، به سوی ذکر خدا  

 است. ربشتابید و داد و ستد را واگذارید، اگر بدانید این برای شما بهت

یکی از نمازهای یومیه و اجتماعات مهم هفتگی مسلمانان نماز جمعه است که نمازگزاران 

صلی اهلل علیه  در روز جمعه می توانند به جای نماز ظهر، نماز جمعه بخوانند و پیامبر خدا

 فرمودند: و آله وسلم

 ؛«التهجير إلى الجمعة حج فقراء أمتي»

حج فقرای امت من  -که از اول خطبه ها حاضر باشد -)زود شرکت کردن در نماز جمعه  

 237 است(.

 در اهمیت نماز جمعه فرمودند: ره امام خمینی 

نماز جمعه و دو خطبه آن مانند حج و نماز عید فطر و قربان از مراسم بزرگ مسلمانان است 

ه ک ولی متأسفانه مسلمانان از وظایف مهم سیاسی این عبادت، غافل و نا آگاهند، در حالی

انسان، با اندک مطالعه ودقت در احکام کشوری، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اسالم در می 

یابد که اسالم دین سیاست است و کسی که دین را از سیاست جدا میداند، نادانی است که 

 2۸۲«سیاست را. نه اسالم را می شناسد و نه
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 حكم نماز جمعه

یبت امام معصوم بل واجب تخییری است؛ یعنی مکلف نماز جمعه در زمان حاضر؛ یعنی در دوران غ 

 2۸۴یکی را انجام دهد. تواندمیبین خواندن نماز جمعه )با شرایطش( یا نماز ظهر 

 وقت نماز جمعه

وقت نماز جمعه اول ظهر است و احتیاط واجب آن است که از اوایل وقت تأخیر نیندازد و اگر از 

 2۲۳.ید به جای نماز جمعه نماز ظهر را بخوانداوایل ظهر )حدود یک ساعت تأخیر بیفتد با

 شرايط نماز جمعه

. باید به جماعت برگزار شود و فرادا صحیح نیست؛ بنابر این، تمام شرایطی که در نماز جماعت ۱

 باید رعایت شود، در نماز جمعه هم معتبر است؛ مانند اتصال صفوف.

 .مأموم است یک نفر امام و چهار نفر . حداقل تعداد افراد برای برگزاری نماز جمعه پنج نفر2

 . پیش از نماز جمعه در خطبه باید خوانده شود.۸

 2۲۱. بین محل برگزاری در نماز جمعه، حداقل باید یک فرسخ فاصله باشد.۲ 

 

 كيفيت نماز جمعه

نماز جمعه دو رکعت است؛ مانند نماز صبح، ولی در خطبه دارد که توسط امام جمعه قبل از نماز 

منافقون  و مستحب است در رکعت اول بعد از حمد سوره جمعه و در رکعت دوم سوره شودیمایراد 
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خوانده شود و همچنین مستحب است دو قنوت بجا آورد؛ یکی در رکعت اول پیش از رکوع و 

 2۲2دیگری در رکعت دوم پس از رکوع.

 دو استفتاء از حضرت آيت اهلل العظمي خامنه ای )دامت بركاته(

نماز جمعه که از طرف دانشجویان کشورهای اسالمی در کشورهای اروپایی و غیر شرکت در  س:

و بیشتر شرکت کنندگان در آن و همچنین امام جمعه از برادران اهل سنت هستند،  شودمیآنها برگزار 

 چه حکمی دارد؟ و در این صورت آیا خواندن نماز ظهر بعد از اقامه نماز جمعه واجب است؟

برای حفظ وحدت و اتحاد مسلمانان اشکال ندارد و خواندن نماز ظهر واجب ج: شرکت در آن 

 2۲۸نیست.

در حال حاضر  شودمیدر یکی از شهرهای پاکستان مدت چهل سال است که نماز جمعه برگزار  س:

شخصی بدون رعایت فاصله شرعی بین دو نماز جمعه، اقدام به برگزاری نماز جمعه دیگری نموده 

 اختالف بین نمازگزاران شده است، این عمل شرعا چه حکمی دارد؟که منجر به بروز 

ج: انجام هرگونه کاری که منجر به بروز اختالف بین مؤمنین و پراکندگی صفوف آنان شود، جایز 

 2۲۲ز مظاهر وحدت صفوف مسلمانان است.نیست، چه رسد به مثل نماز جمعه که از شعائر اسالمی و ا

 نماز آيات

جب نماز آیات است که با پدید آمدن بعضی از نشانه های قدرت الهی و نظم و یکی از نمازهای وا

 .شودمیحساب دقیق عالم طبیعت انجام 

خواندن این نماز انسان را از خرافات و خیالهای بیهوده باز می دارد و متوجه آفریدگار هستی می 

 شود. کند و همچنین سبب آرامش دلها و فرو نشستن ترس می
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 مانند: شودمیه سبب برخی حوادث آسمانی یا زمینی واجب نماز آیات ب

 .دنترس خورشید گرفتگی یا کسوف )اگر چه مقدار کمی از آن گرفته شود( هر چند کسی .۱

گرفتگی خورشید زمانی اتفاق می افتد که ماه و خورشید در حالت مقارنه بوده و یا به عبارت  

ن حالتی مخروط سایه بوسیله کره ماه تشکیل دیگر ماه بین زمین و خورشید قرار گیرد. در چنی

می گردد. اگر شخص رصد کننده روی کره زمین داخل این مخروط سایه باشد به طور کلی 

خورشید را نخواهد دید و کسوف کلی است و اگر شخص راصد در منطقه مقابل به رأس مخروط 

وف واهید دید که آن را کسسایه قرار گرفته باشد قسمتی از خورشید را به صورت حلقه نورانی خ

حلقوی و در صورتی که ناظر در منطقه نیم سایه قرار داشته باشد قسمتی از خورشید را به صورت 

 هاللی مشاهده خواهد کرد که به آن کسوف جزئی گویند.

 . ماه گرفتگی یا خسوف )اگرچه مقدار کمی از آن بگیرید( هر چند کسی نترسد. 2

است از تاریک شدن قسمتی یا تمام قرص ماه به علت افتادن سایه خسوف یا ماه گرفتگی عبارت 

کره زمین بروی ماه، این پدیده بیشتر زمانی رخ می دهد که ماه در حالت بدر بوده و یا به عبارت 

 دیگر ماه و خورشید در حالت مقابله باشند.

 . زلزله )اگر چه کسی نترسد(. ۸

زرد و سرخ و سیاه و مانند آن، اگر بیشتر مردم . حوادث آسمانی مثل رعد و برق و بادهای ۲

 2۲۱بترسند.

 ورفتگی زمین و غیره بنابر احتیاط. حوادث زمینی مثل رانش زمین، شکافته شدن زمین، فر۱

 2۲۶واجب.
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 كيفيت نماز آيات

 . نماز آیات دو رکعت است و هر رکعت پنج رکوع دارد.۱

 این در که میشود خوانده قرآن از دیگری سورة و حمد ۂ. در نماز آیات، قبل از هر رکوع، سور2

 قسمت پنج را سوره یک توان می ولی ،شودمی خوانده سوره ده و حمد ده رکعت، دو در صورت

 دو و حمد دو رکعت دو در صورت این در که خواند، را آن از قسمت یک رکوع هر از قبل و کرده

 2۲۷.شودمی خوانده سوره

 گونگی نماز آیات را می آوریم:چ« اخالص»در اینجا با تقسیم سورة 

 ركعت اول: 

 رکوع   2۲۲«بسم اهلل الرحمن الرحیم»حمد و 

 رکوع    «قل هو اهلل أحد»

 رکوع     «اهلل الصمد» 

 رکوع    «لم یلد ولم یولد»

 رکوع   «و لم یکن له کفوا أحد» 

 و سپس سجده ها را به جا آورده و برای رکعت دوم بر می خیزیم. 

 ركعت دوم: 

 تشهد وسالم نماز را به پایان  عت دوم را نیز مانند رکعت اول به جا می آوریم و سپس بارک
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 2۲۴: بریم می

 نمازهای مستحب

 گویند.«نافله». نماز مستحب را ۱

. نمازهای مستحب بسیار است و این نوشته گنجایش تمام آنها را ندارد و لذا در اینجا به بیان نافله 2

 نیم.های شبانه روز اکتفا می ک

 وقت نافله تعداد ركعت های نافله نام نماز

 قبل از نماز صبح رکعت 2 نماز صبح

 قبل از نماز ظهر رکعت( ۲رکعتی ) 2چهار نماز  نماز ظهر

 نماز عصرپیش از  رکعت( ۲رکعتی ) 2چهار نماز  نماز عصر

 پس از نماز مغرب رکعت ( ۲رکعتی ) 2دو نماز  نماز مغرب

 2۱۱پس از نماز عشاء 2۱۳نشستهدو رکعت  نماز عشاء

رکعت  2۸در غیر سفر و روز جمعه( )، شودمیهفده رکعت نماز واجب که در شبانه روز خوانده 

؛ یعنی دو برابر تعداد رکعتهای شودمیرکعت  ۸۲رکعت نماز شب جمعا  ۱۱نافله دارد که به عالوه 

 نماز واجب.
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 دو مسأله

؛ یعنی هر نماز ده شودمیظهر و عصر چهار رکعت اضافه . در روز جمعه، بر شانزده رکعت نافله ۱

 2۱2رکعت نافله دارد.

اشد، مطلوب ب . نافله ظهر و عصر را در سفر نباید خواند؛ ولی نافله عشا را به نیت این که شاید2

 2۱۸)به قصد رجاء( می توان خواند.

 نماز شب

رکعت است  ۱۱نماز شب  یکی از نمازهای مستحبی که ثواب بسیاری زیادی دارد، نماز شب است

 :شودمیکه بدین ترتیب خوانده 

 به نیت نافله شب                                    دو رکعت

 به نیت نافله شب                                    دو رکعت

 به نیت نافله شب                                    دو رکعت

 به نیت نافله شب                                    دو رکعت

 فعبه نیت نافله شَدو رکعت                                   

 2۱۲به نیت نافله وتر.یک رکعت                                 

 وقت نماز شب

 2۱۱. وقت نماز شب از نصف شب است تا اذان صبح، و بهتر است نزدیک اذان صبح خوانده شود.۱
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را در  آن تواندمیکه برای او سخت است نافله شب را بعد از نصف شب بخواند،  . مسافر و کسی2

 2۱۶اول شب به جا آورد.

تر آداب خاص و مستحبات زیادی دارد که در کتابهای مفصل فقهی و ادعیه نماز شب به ویژه نافله وِ

 خواهد داشت. آمده است و اگر انسان بتواند آنها را نیز بجا آورد، ثواب بیشتری

 ماز عيدن

 2۱۷عید، مستحب است. خواندن نماز مخصوص« قربان»و « در دو عید فطر

 وقت نماز عيد

 2۱۲. وقت نماز عید، از طلوع آفتاب تا ظهر است.۱

 2۱۴از باال آمدن آفتاب خوانده شود.. مستحب است نماز عید قربان بعد 2 

ند و زکات فطره را هم . مستحب است روزه داران در عید فطر، بعد از بلند شدن آفتاب افطار کن۸

 2۶۳بدهند، سپس نماز عید را بخوانند.

 چگونگي نماز عيد

 :شودمیه قنوت و این گونه خوانده نُعید فطر و قربان دو رکعت است با نماز  

در رکعت اول نماز، پس از حمد و سوره، باید پنج تکبیر گفته شود و بعد از هر تکبیر یک قنوت و 

 ری و سپس رکوع و دو سجده.بعد از قنوت پنجم تکبیر دیگ
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در رکعت دوم پس از حمد و سوره، چهار تکبیر گفته میشود و بعد از هر تکبیر، یک قنوت و بعد از 

 2۶۱و سپس رکوع و دو سجده وتشهدوسالم. قنوت چهارم، تکبیردیگر

در قنوتهای نماز عید خواندن هر دعا و ذکری کافی است ولی بهتر است به امید ثواب، این دعا 

 انده شود:خو

التَّقْوی وَالْمَغْفِرَةِ اَللُّهُمَّ اَهْلَ الْكبْرِياءِ وَ الْعَظِمَة وَ اَهْلَ الْجُودِ وَ الْجَبَرُوتِ وَ اَهْلَ الْعَفْوِ وَ الرَّحْمَةِ وَ اَهْلَ »

للُّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ذُخْراً وَ شَرَفاً وَ اَسْئَلُک بِحَقِّ هذَا الْيَوْمِ الَّذِی جَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمينَ عيداً وَ لِمحَمَّد صَلَّي ا

آلَ  كرامَةً وَ مَزيداً اَنْ تُصَلِّي عَلي مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد وَ اَنْ تُدْخِلَنِي في كلِّ خَيْر اَدْخَلْتَفيهِ مُحَمَّداً وَ

حَمَّد صَلَواتُک عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ اَللُّهُمَّ اِنُّي مُحَمَّد وَ اَنْ تُخْرِجَني مِنْ كلِّ سُوء اَخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُ

 262«.اَسْئَلُک خَيْرَ ما سَئَلَک بِهِ عِبادُک الصّالِحُونَ وَ اَعُوذُ بِک مِمّا اسْتَعاذَ مِنْهُ عِبادُک الْمـُخْلَصُونَ

 

 چند مسأله

 2۶۸ستحبی دو رکعت است مگر نماز وتر.. تمام نمازهای م۱ 

 2۶۲ای مستحبی، اذان واقامه ندارد.زه. هیچ یک از نما2 

ا . در نمازهای مستحبی پس از حمد اگر سوره نخوانند اشکال ندارد مگر آن که خواندن سوره ی۸

 2۶۱آیه معینی در آن شرط شده باشد.
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 احكام خوراكيها

 266ا أَيُُّهَا النَُّاسُ كُلُوا مِمَُّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيُِّبًا وَلَا تَتَُّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَُّيْطَانِيَ

 ای مردم، از آنچه در زمین است حالل و پاکیزه را بخورید، و از گامهای شیطان پیروی مکنید. 

 

 گياهي * غذاهای

 2۶۷د.ی بدن ضرر داشته باشتمام میوه ها و سبزیجات حالل است، مگر آنچه برا

 غذاهای حيواني

 :چهار پایان 

 اهلی – ۱

  ۱ .حالل گوشت مانند : گوسفند، گاو و شتر 

 2 .قاطر و االغمکروه مانند : اسب ، 

 ۸ .: سگ و گربه و موش حرام گوشت مانند  

 وحشی -2

 ۱ .بز کوهی و گور خرحالل گوشت مانند : آهو ، 

 2 . : وباهگرگ و پلنگ، رحرام گوشت مانند 

 چند مسأله

. تمام حیوان های درنده، حرام گوشت هستند، هرچند از نظر قدرت درندگی ضعیف باشند؛ مانند ۱

 . روباه
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 .گوش حرام استر. خوردن گوشت خ2

 2۶۴به جز ملخ که حالل است. 2۶۲. تمام انواع حشرات حرام می باشند۸ 

 پرندگان

 آنها تصریح شده الف( حالل یا حرام بودن

 ،رغ ، کبوترمرغ ، خروس ، مرغابی ، اردک، شتر م؛ مانند حالل .۱

 .لبفاخته ، گنجشک ، بل

 پرنده ای که چنگال دارد. ، خفاش ، طاووس ، وهر حرام ، مانند کالغ، زاغ .2

 .پرستو و هدهد مکروه، مانند .۸

 حالل یا حرام بودن آنها تصریح نشدهب( 

 . حالل گوشت1

 :)با وجود یکی از این دو شرط(

 ر پروازبال زدن بیشتر د 

 چنگک عقب پا - سنگ دان -چینه دان  :داشتن 

 حرام گوشت  .1

  ساکن است و گاهی  در پرواز بالشان بیشتر)بال زدن کمتر در پرواز

 حرکت می دهند( مثل عقاب

 2۷۳سنگ دان چنگک عقب پا و ینه دانچ :نداشتن 

 

                                                           
 . ۱ ، م۱۱۶، ص ۱تحریر الوسیله، ج .  268

 آید.به حساب می  در اصطالح فقه، تمام خزندگان مثل مار و مارمولک وحتی الک پشت جزو حشرات.  269

 
 .۲و ۷و  ۶، م۱۱۷و  ۱۱۶، کتاب االطعمه و االشربه، ص2تحریر الوسیله، ج .  270



 نشانه های حالل بودن پرنده

 (بال زدنش در پرواز بیشتر است) . دفیف باشد:۱

 (بال زدنش در پرواز کمتر است) صفیف نباشد: .2

 .ک پشت پا و چینه دان داشته باشدرَ. خا۸

 آبزيان

. از حیوان های دریایی تنها ماهی پولک دار و پرندگانی که یکی از نشانه های پرنده حالل را ۱

 2۷۱.داشته باشند حالل گوشت است

 2۷2. میگو، حالل گوشت است.2

 :اجزاء حرام حيوانات حالل گوشت

 * خون

 * فضله )ادرار و مدفوع(. 

 * بچه دان. 

 ل می گویند. شوِ* غده که آن را دُ

 * بیضه، که آن را دنبالن می گویند. 

 * چیزی که در مغز کله است و به شکل نخود است. 

 * مغز حرام که در میان مهره های کمر است. 

 نرى )آلت تناسلی حیوان مذکر(. *

 نث(. فرج )آلت تناسلی حیوان مؤ* 
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 * زهره دان 

 رز(.پُطحال )سِ *

 مثانه )بول دان(. 

 * حدقه چشم 

 2۷۸م حیوان است و به آن ذات االشاجع می گویند.سُ* چیزی که در میان 

این اجزای حرام مخصوص شتر و حیواناتی است که ذبح میشوند، لذا در ماهی و میگو و ملخ حرام 

 اشت حرام است.و در طیور هر کدام از موارد فوق وجود د 2۷۲نیست

 چند مسأله

مگر خوردن کمی از تربت سیدالشهدا برای شفا یافتن  2۷۱. خوردن هر نوع خاک و گل حرام است۱

 .2۷۶از بیماری

. خوردن و آشامیدن چیز نجس و خورانیدن آن به دیگران حرام است و همچنین است شراب و 2

 2۷۷.هر مایع مست کننده

ات، حبوب تولید شده است؛ اعم از سبزیجات،اسالمی . غذاهای غیر گوشتی که در کشورهای غیر ۸

، شودمیها و فرآورده های لبنی، مانند پنیر، ماست، کره، خامه، که از حیوان حالل گوشت گرفته میوه

تخم پرندگان حالل گوشت، نان، بیسکویت، شکالت تنقالت و سایر خوردنیهایی که از گوشت 

 مگر آنکه انسان یقین کند نجس شده است. یست، پاک و خوردن آنها حالل است،حیوان ن
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 لذا این مسأله چند صورت دارد:

 ل است.پاک و حال     * میداند که با بدن کافر تماس نداشته و به نحو دیگری نیز نجس نشده است 

 پاک و حالل است.       داند نجس شده است یا نه  * نمی

 پاک و حالل است.        * احتمال می دهد نجس شده باشد ولی یقین ندارد

  2۷۲نجس و حرام است.      داند بر اثر تماس با بدن کافر یا به گونه ای دیگر نجس شده است* می

 2۷۴آن را حالل می شمارند جایز نیست.. خوراندن گوشت خوک و شراب حتی برای کسانی که ۲

غذای چرب برای  . خوردن چیزی که برای انسان ضرر قابل توجه دارد حرام است؛ مثال خوردن۱

 2۲۳ای چرب برایش ضرر دارد حرام است.مریضی که غذ

خوردن غذای دیگران بدون رضایت صاحبش حرام است، هر چند کافری باشد که اموالش محترم  .۶

 2۲۱است.

. برای حفظ جان و مداوای مرضی که تحمل آن به طور معمول ممکن نباشد و جایی که انسان را ۷

 ام به مقدار ضرورت اشکالخوردن و آشامیدن حر ،و در مقام تقیهوادار به خوردن حرام کنند 

 2۲2ندارد.

 ذبح و شكار حيوانات

چه اهلی،  باشد -سر ببرند؛ چه وحشی  شودمیاگر حیوان حالل گوشت را به دستوری که بعدا گفته 

  2۲۸.بعد از جان دادن گوشت آن حالل و بدنش پاک است
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 دستور ذبح حيوان

)به جز شتر( آن است که چهار رگ بزرگ گردن آن را از پایین برآمدگی  دستور سر بریدن حیوان

 2۲۲زیر گلو به طور کامل ببرند و اگر آنها را بشکافند کافی نیست.

 شرايط سر بريدن حيوان

 کسی که سر حیوان را می برد مسلمان باشد. 

م ه و سنگ تیز ه* با آهن سر حیوان را ببرد، ولی در حال ناچاری با چیز تیز دیگری مانند شیش

 مانع ندارد.

 * هنگام سر بریدن، قسمت جلو بدن حیوان رو به قبله باشد.

کافی  «بسم اهلل...»* وقتی می خواهد سر حیوان را ذبح کند، نام خدا را ببرد و همین قدر که بگوید 

 است.

 2۲۱* حیوان بعد از سر بریدن حرکتی کند تا معلوم شود زنده بوده است.

 2۲۶ن بودن آن مشکوک است، صحیح نیست.ن با غیر آهن یا آنچه آهمسألة: ذبح حیوا

 دستور كشتن )نحر( شتر
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نظر کارشناسان استیل نوعی آهن )فوالد ضد زنگ( است و ذبح با آن به فتوای آیت اهلل خامنه ای و آیت اهلل مکارم اشکال ندارد. و 

  جب با استیل کافی نیست.آیت اهلل سیستانی فرمودند: بنابر احتیاط وا



برای کشتن شتر، باید با پنج شرطی که برای سر بریدن حیوان گفته شد، کارد یا چیز دیگری را که 

از آهن و برنده باشد، در گودی بین گردن و سینه اش فرو کنند. پس اگر مانند گوسفند سر ببرند، 

 2۲۷م و نجس است.حرا

 شكار با اسلحه

 با پنج شرط حالل و بدنش پاک است:اگر حیوان حالل گوشت وحشی را با سالح شکار کنند، 

* سالح شکار، مانند کارد و شمشیر برنده باشد، یا مثل نیزه و تیر تیز باشد که بدن حیوان را پاره 

 کند.

نشان کند و به طور اتفاقی حیوانی را  سالح را برای شکار کردن به کار ببرد. پس اگر جایی را *

 بکشد، آن حیوان پاک و حالل نیست.

 * در وقت به کار بردن سالح نام خدا را به کار ببرد.

* وقتی به حیوان برسد که مرده باشد یا اگر زنده است، به مقدار سر بریدن آن وقت نباشد، ولی 

 برد تا بمیرد، حرام است.چنانچه به مقدار سر بریدن وقت باشد ولی سر حیوان را ن

 2۲۲بفهمد. بچه مسلمانی باشد که خوب و بد راکسی که شکار می کند مسلمان باشد یا * 

 شكار با سگ شكاری

 آن حیوان شکار کند، پاک بودن و حالل بودن اگر سگ شکاری، حیوان وحشی حالل گوشتی را 

 شش شرط دارد:

ر وقت آن را برای گرفتن شکار بفرستند، * آن سگ برای شکار تربیت شده باشد؛ به طوری که ه

 برود و هر وقت از رفتن جلو گیری کند، بایستد.
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* صاحبش آن را برای شکار بفرستد و اگر از پیش خود حیوانی را شکار کند، خوردن آن حیوان 

 حرام است.

 کسی که سگ را برای شکار می فرستد مسلمان باشد. * 

 * وقت فرستادن نام خدا را ببرد.

کار به سبب زخمی که از دندان سگ پیدا کرده بمیرد؛ پس اگر سگ، شکار را خفه کند، یا * ش

 شکار از دویدن یا ترس بمیرد حالل نیست.

کسی که سگ را فرستاده، وقتی برسد که حیوان مرده باشد یا اگر زنده باشد به اندازه سر بریدن * 

 2۲۴تا بمیرد حالل نیست.آن وقت نباشد، ولی اگر وقت باشد و حیوان را سر نبرد 

 صيد ماهي

. اگر ماهی فلس دار را زنده از آب بگیرند و بیرون آب جان دهد پاک و خوردن آن حالل است ۱

 2۴۳اما اگر در آب بمیرد، چون خون جهنده ندارد پاک است ولی خوردن آن حرام است.

مسلمانی که از آن  ی. صیاد ماهی الزم نیست مسلمان باشد و در موقع صید، نام خدا را ببرد، ول2

 2۴۱ماهی استفاده می کند، باید بداند که آن را زنده گرفته اند و بیرون آب مرده است.

 2۴2. خوردن ماهی زنده اشکال ندارد.۸

 استفتائات از حضرت آيت اهلل العظمي خامنه ای )دامت بركاته(
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ه از گوشت آیا بررسی تذکیه حیوانات ذبح شده در کشورهای خارجی الزم است و استفاد س:

 گوسفند، گاو، مرغ و حیواناتی که نیاز به تذکیه دارند در این کشورها چگونه است؟

ج: اگر احراز تذکیه به وجه شرعی نشود خوردن آن جایز نیست هر چند در صورت احتمال پاک 

 2۴۸.است

آیا خوردن خاویار و تخم ماهیهای فلس دار و بی فلس جایز است، و اگر حالل است چنانچه  س:

 ماهی در آب مرده باشد چه حکمی دارد؟

ج: خوردن خاویار و تخم ماهی فلس دار که تذکیه شده مانع ندارد و نسبت به ماهی که میدانید 

 2۴۲ فلس ندارد حرام است.

 خوردن مرغ های بسته بندی شده که از طریق ذبح شدن آنها آگاهی نداریم چه مسأله ای دارد؟ س:

 2۴۱ه شود، اشکال ندارد.تهی ج: اگر از بازار مسلمانان

خصوص  چیست؟ به و حرام بودن آن وجود دارد وظیفه در مورد ماهی هایی که شبهه در حالل س: 

 که در بازار مسلمین به فروش می رسد و زمان برای تحقیق وجود ندارد.

ج: در فرض سؤال اگر بدانید فلس ندارد، جایز نیست و اال جایز است. و اگر شبهه از جهت تذکیه 

 2۴۶ا عدم تذکیه آنها باشد، خرید آنها از سوق مسلمین و استفاده آن اشکال ندارد.ی

 يني)ره(امام خم ؛استفتائات

همانطور که اطالع دارید، برادران اهل سنت، مرغهایی را که از ذبیحه کشورهای غیر مسلمان  س:

 این پاکت روی و دانند است مصرف می کنند به دلیل آنکه چنانچه ذابح اهل کتاب باشد کافی می
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 شیعه دفر یک کردن استفاده آیا شده، نوشته نیز «االسالمیه الشریعة حسب على بحذ» جمله مرغها

 خیر؟ یا است جایز مرغها این از

ج: تا احراز تذکیه نشود )ولو به این که احتمال داده شود که وارد کننده مسلمان رعایت تذکیه شرعی 

 2۴۷استفاده گذاشته( حرام است. را نموده و در اختیار مسلمان برای

خریدن مرغ ذبح شده از مسلمان در آمریکا با اینکه میدانیم او مزرعه ای برای پرورش آنها  س:

 سؤال کنیم؟ شودمیدارد، چگونه است و آیا بر ما واجب است از نوع خوراکی که به مرغها داده 

 2۴۲لیت است و احتیاج به سؤال ندارد.ج: محکوم به ح

اهل تسنن در هنگام سر بریدن حیوان، پیشانی گوسفند را روبه قبله قرار می دهند و  برادران س:

اشکال دارد یا نه؟  می دهند، خوردن گوشت آن برای مانو دست و پا را رو به قبله قرار  دمحل کار

 خودشان سر می برند و همه علمایشان حالل می دانند؟

 2۴۴.یحه حالل استج: فرض مذکور، حکم جهل به حکم را دارد که ذب

درصد پروتئینی است که از گوشت  ۲۳ شودمیخوراکی که امروزه در آمریکا به مرغها داده  س:

، آیا خوردن چنین شودمیخوک و گاو درست شده که برای تسریع در رشد مرغها به آنها داده 

 مرغهایی که از اینگونه غذا تغذیه می کنند چه حکمی دارد؟

 ۸۳۳ج: اشکالی ندارد.

که از دست غیر یا خریداری آن  ر جامعه ای که اکثریت غیر مسلمان هستند، خوردن ماهی د س:

 مسلمان یا کسی که نمیدانی مسلمان است یا نه اشکال دارد یا خیر؟
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 ۸۳۱نداشته باشید محکوم به حرمت است.ج: اگر یقین به تذکیه 

 

 

 

 احکام خانواده

 ماده آفریده است؛ پروردگار متعال تمام موجودات را از دو جنس نر و

 وَمِنْ كُلُِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَُّكُمْ تَذَكَُّرُون302َ

آفریدیم، شاید متذکر شوید. در این میان خدای متعال شرافت و کرامت را  گونهو از هر چیز دو 

 .نصیب زن و مرد قرار داد و انسان را بعنوان اشرف کائنات عالم برگزید

سعادت و خوشبختی یکدیگر مانند دو بال برای پرواز در آسمان سعادت باید  زن و مرد هر دو برای

 در کنار هم قرار گیرند.

قرار گرفتن زن و مرد در کنار یکدیگر در پرتو تشکیل خانواده و ازدواج صورت پذیر است که 

ه آرامش زمینه رشد و ترقی هر کدام را فراهم نماید. پروردگار متعال در قرآن زن را مای تواندمی

 قرار داده و مرد را سرپرست زن معرفی نموده است.

و از آنجا که زن و مرد هرکدام در رشد و ترقی مادی و معنوی یکدیگر دخالت مستقیمی دارند 

 ما طاب لكم من النساء.ا انكحوفتعال دستور به ازدواج داده است خدای م

مومی است، این مهم به علت حد و رسیدن به عفت شخصی و ع ،از مهمترین آثار و برکات ازدواج

 می رود. تامین کننده سالمت جامعه به شمارمرزهایی که میان مردم قرار دارد تنها راه 
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محرم و نامحرم بحثی است که حتی در ادیان غیر اسالم و کشورهای غیر دینی نیز جایگاه مهمی 

مجوز و رعایت قانون حاکم  دارد. تعدی به دیگران از هر قوم و ملتی محکوم بوده و هر کسی بدون

 رابطه ای برقرار کند. تواندمیبر جامعه اش ن

 

 

 اول: نسبی

یعنی میان زن و مرد نسبتی برقرار باشد مانند نسبت خواهر و برادری ، مادر و فرزندی، یا بستگانی 

 .مانند خاله و خواهر زاده ، یا دائی و خواهر زاده

 دوم: سببی

 سبب شده باشد تا اینها به یکدیگر محرم شوند.یعنی میان زن و مرد علقه ای 

مثل علقه زوجیت یا برادران و خواهران رضاعی که خوردن شیر از یک مادر باعث ایجاد این 

 .محرمیت خواهد شد

 ازدواج و تشكيل خانواده

یکی از مهمترین و مقدس ترین بنیان های زندگی در طول عمر بنای رفیع ازدواج است که اسالم 

ق العاده ای به آن داده و آیاتی در قرآن کریم به آن اختصاص پیدا کرده است و خداوند اهمیت فو

 متعال ازدواج را در ردیف آیات و نشانه های الهی مطرح نموده است؛

 کَذَلِ فِي إِنَُّةً وَرَحْمَةً وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَُّ

 303يَتَفَكَُّرُونَ لِقَوْمٍ يَاتٍال

خودتان همسرانی برای شما آفرید تا بدانها آرام گیرید، و میانتان  [نوع]و از نشانه های او اینکه از 

مردمی که می اندیشند قطعا نشانه هایی است.  برای [نعمت]مت نهاد. آری، در این دوستی و رح
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هیچ » ؛«ما بنى بناء في اإلسالم أحب إلى اهلل تعالي من التزويج»خدا هم فرمودند: پیامبر گرامی 

 «بنایی در اسالم بنا نشده که در نزد خداوند متعال محبوب تر از ازدواج باشد.

 

 

 

 آثار و بركات ازدواج

سنتي  حالنكا»: علیهم السالم و اهل بیتصلی اهلل علیه و آله . پیروی نمودن از سنت پیامبر خدا ۱

 304«ينتي فليس منمن رغب عن س

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا ». آرامش و تعادل روحی و جسمی 2 

  ۸۳۱...«إِلَيْهَا

 . سالمت اخالقی و اجتماعی جامعه ۸

 . خود سازی، تکامل و سعادت زن و مرد.۲

 سالم و شایسته.. بقای نسل بشریت و فرزندان ۱ 

 .طبیعی و غرائز انسانی تأمین نیازهای ۶ 

 ۸۳۶. ارضای حس محبت کردن و مورد محبت قرار گرفتن.۷ 

در اسالم تمام رفتارهای فردی و گروهی انسانها و روابط خانوادگی و اجتماعی آنان بر اساس قانون 

دهای درست اجتماعی و و این قانون مداری سبب حفظ کانون خانواده و پیون شودمیالهی تنظیم 

 بهره مندی صحیح از محبت متقابل یکدیگر و ادامه زندگی سالم و شیرین خواهد بود.
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 لزوم ازدواج

بر کسی که به سبب نداشتن همسر به حرام می افتد: مثال به نامحرم نگاه می کند، واجب است ازدواج 

 نماید.

 

 

 

 همسری شايسته

 وَاللَُّهُ فَضْلِهِ مِنْ اللَُّهُ يُغْنِهِمُ فُقَرَاءَ يَكُونُوا إِنْ وَإِمَائِكُمْ عِبَادِكُمْ مِنْ الصَُّالِحِينَوَ مِنْكُمْوَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى 

 307عَلِيمٌ وَاسِعٌ

بی همسران خود، و غالمان و کنیزان درستکارتان را همسر دهید. اگر تنگدستند، خداوند آنان را  

 شایشگر داناست. گ ل خویش بی نیاز خواهد کرد، و خدااز فض

سزاوار است انسان به صفات کسی که می خواهد با او ازدواج کند توجه داشته باشد و فقط به زیبایی 

 و مال اکتفا نکند.

 عبات اند از: صلی اهلل علیه و آلهبرخی از صفات همسر شایسته از نظر پیامبر

 با محبت باشد. *

 عفیف و پاکدامن باشد. * 

 عزیز باشد. * در میان خانواده خود

 نسبت به شوهرش متواضع باشد. * 

 * فقط برای شوهر خود زینت و آرایش کند. 
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 ۸۳۲* از شوهر خود اطاعت کند.

 عقد ازدواج

. در ازدواج باید صیغه مخصوص آن خوانده شود و فقط راضی بودن دختر و پسر و عالقه داشتن ۱

ت ج خوانده نشده، سبب محرم شدن نیسکافی نیست. بنابر این، خواستگاری تا زمانی که صیغه ازدوا

 ۸۳۴و با سایر زنان نامحرم تفاوتی ندارد.

ه شود و اگر خودشان نمی توانند ب خوانده صحیح عربی به نکاح ه. بنابر احتیاط واجب، باید صیغ2

صورت عربی صحیح بخوانند، می توانند به هر زبان دیگری صیغه را اجرا کنند، ولی باید در همان 

را بفهماند و چنانچه خودشان صیغه را می « قبلتُ»و« زوجتُ»را بگویند که معنای زبان، لفظی 

 ۸۱۳خوانند الزم نیست وکیل بگیرند.

 دستور خواندن عقد دائم

 اول زن بگوید: ،اگر صیغه عقد دائم را خود زن و مرد بخوانند 

 ن شده(؛مهری که معی )یعنی خود را زن تو نمودم به «ومزوجتک نفسي على الصداق المعل»

 پس از آن بدون فاصله، مرد بگوید:  

 )یعنی قبول کردم ازدواج را(، قبلت التزويج

عقد صحیح است و اگر دیگری را وکیل کنند که از طرف آنها صیغه عقد را بخواند چنانچه مثال اسم 

 مرد احمد و اسم زن فاطمه باشد و وکیل زن بگوید:

  «.اق المعلومک احمد على الصدلَكولتي فاطمة مكزوجت مو»

 پس بدون فاصله وکیل مرد بگوید:
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 «لي أحمد على الصداقكمولقبلت »

 ۸۱۱صحیح می باشد.

 دستور خواندن عقد غير دائم

اگر خود زن و مرد بخواهند صیغه عقد غیر دائم را بخوانند، بعد از آنکه مدت و مهر را معین کردند؛ 

 چنانچه زن بگوید: : 

 ؛«على المهر المعلوم زوجتک نفسي في المدة المعلومة»

صحیح است. و اگر دیگری را وکیل کنند و اول وکیل زن به  «قبلتُ»بعد بدون فاصله مرد بگوید: 

 وکیل مرد بگوید:

 ؛«ک في المدة المعلومة على المهر المعلوملَكلتي موكعت موتم

 پس بدون فاصله وکیل مرد بگوید: 

 ۸۱2صحیح می باشد. «لي هكذاكقبلت مو

 چند مسئله

ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان )غیر اهل کتاب( و زن مسلمان با مرد غیر مسلمان )هر . ۱

 ۸۱۸.چند اهل کتاب( جایز نیست چه به طور دائم و چه موقت
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کتاب ازدواج کند، ولی صیغه کردن زنهایی که یهودی  با زنهای کافر غیر اهل تواندمیکتابی باشد و چه غیر کتابی. مرد مسلمان هم ن

قت نیز ط واجب حتی بطور مویا نصرانی هستند مانعی ندارد و بنابر احتیاط الزم عقد دائمی با آنها ننماید و زن مجوسیه بنابر احتیا

(. آیت اهلل مکارم: زن مسلمان 2۸۴۷ذیل مسأله  ۲۶۴، ص 2نباید مسلمان با او ازدواج نماید. )توضیح المسائل مراجع، ج 

بنابر احتیاط با زن کافر ازدواج دائم کند ولی ازدواج موقت با زنان  تواندمیبه عقد کافر درآید، همچنین مرد مسلمان ن تواندمین

 .(2۸۴۷، م۲۶۲، ص 2هل کتاب مانند یهودی و نصاری مانعی ندارد )توضیح المسائل مراجع، ج ا



ندارد اما  اب )مسیحی، یهودی، زردشتی( اشکال. ازدواج موقت مرد مسلمان با زنهای اهل کت2

 ۸۱۲ت.ازدواج دایم بنابر احتیاط واجب جایز نیس

 استفتائات

 آیا ازدواج موقت با زنان کافر نیازمند صیغه است و اگر نیاز به صیغه دارد به چه کیفیتی است؟ س:

ج: اشکالی در ازدواج موقت زنان اهل کتاب مانند یهودی و نصرانی نیست و صیغة ازدواج موقت 

 ۸۱۱با آنها مانند صیغه ازدواج موقت با زن مسلمان است.

عد از آنکه زن مسیحی مسلمان شد قبل از طالق رسمی از شوهر مسیحی اش با آیا می توانم ب س:

 او ازدواج نمایم؟

، لیکن اگر در زمان عده شوهرش مسلمان شودمیج: بعد از اینکه زن مسلمان شد از شوهرش جدا 

شد، رابطه زوجیت باقی می ماند و در غیر این صورت ازدواج با او بعد از تمام شدن مدت عده او 

 ۸۱۶شکالی ندارد.ا

 آیا برای ازدواج دختر مسلمان که پدر او غیر مسلمان است اذن ولی ساقط است؟ س:

ج: به طور کلی در صورتی که دختر میل به ازدواج داشته باشد و پدر از ازدواج وی با کفو عرفی 

 ۸۱۷و شرعی او ممانعت کند، والیت پدر ساقط است.

ی شرع معروف است چیست؟ آیا« مسیار»نکاح بی به ازدواج عرفی که امروزه در کشورهای عر س:

است یا خیر و آیا حقوق مانند نفقه و تهیه مسکن و غیره بر آن مترتب است و آیا مهریه و صیغه 

 معینه دارد؟
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نگردد هر  اگر به یکی از این دو ازدواج بر ج: در اسالم غیر از ازدواج دائم و موقت وجود ندارد و

ا داشته باشد شرعا اعتبار ندارد و آثار ازدواج صحیح بر آن مترتب چند سایر شروط معتبره ر

 ۸۱۲نیست.

 

 

 حقوق متقابل زن و شوهر

خانواده سالم و متعادل و زندگی زیبا و سعادتمندانه، جز با همکاری اعضای آن و مشارکت تمام 

ام به تناسب آنها در کارها و بهره مندی عادالنه از دست آوردهای آن، سامان نمی یابد، لذا هرکد

موقعیت و توانایی که دارند باید به وظایف خود عمل کنند. اسالم که برای همه مراحل زندگی قانون 

خاص آن را وضع کرده، بی شک برای حقوق همسران نیز دستورهای ویژه دارد، که اگر اعضای 

کدیگر کمک ی خانواده هرکدام به وظایف خود عمل کنند و به مسئولیتهای خویش پای بند باشند به

زندگی شیرین و مسالمت آمیز خواهند داشت و کانون خانواده همیشه گرم و پر رونق خواهد ماند 

 در اینجا به قسمتی از حقوق متقابل زن و شوهر اشاره می کنیم.

 حقوق زن و شوهر 

 ۸۱۴تأمین مخارج زندگی )نفقه( اوست. . از جمله حقوق زن بر شوهرش در ازدواج دائم،۱

زندگی مقدار معینی ندارد، بلکه بر شوهر واجب است آنچه را که همسرش در زندگی . مخارج 2

، نظافت، نیاز دارد. مانند خوراک، پوشاک، مسکن، لوازم منزل برای پخت و پز، خوردن، آشامیدن

 ۸2۳تأمین کند. خوابیدن و استراحت کردن
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ارد؛ هر د بر شوهر حق نفقه . بنابر این، زن. در پرداخت نفقه، فقیر بودن و نیاز زن شرط نیست۸

 ۸2۱چند از خودش در آمدی داشته باشد و جزو بی نیازترین مردم باشد.

. مخارج سفر زن اگر بیشتر از مخارج او در وطن باشد، با شوهر نیست؛ مثال اگر زن خودش به ۲

 گرا مسافرت رفته باشد و در سفر بیشتر از وطن خرج دارد، اضافه آن بر عهده شوهر نیست؛ ولی

 ۸22شوهر مایل باشد که زن را به سفر ببرد، باید خرج سفر او را بدهد.

. اگر شوهر مبلغی به صورت روزانه یا ماهانه برای مخارج مشترک زندگی در اختیار همسر می ۱

بدون اجازه و رضایت شوهر به دیگران هدیه یا صدقه دهد. ولی چنانچه مخارج  تواندمیگذارد، او ن

نقد می پردازد، یا آن مبلغ را به او می بخشد یا برای مصرف به او اختیار  خودش را به صورت وجه

 ۸2۸کامل داده است، بخشش و صدقه و صرف در امور دیگر نیاز به اجازه او ندارد.

اگر زن و شوهر توافق کنند که نفقه به صورت پول پرداخت شود، اشکال ندارد و زن آن پول را  .۶

، اختیار با خود اوست و شوهر نیز به وظیفه خود عمل کرده و و در چگونگی مصرف شودمیمالک 

وجوب پرداخت نفقه از او ساقط میشود ؛ ولی هیچکدام حق ندارند دیگری را به پرداخت نفقه به 

 ۸2۲صورت پول نقد وادار کنند.

، تخلف کند و به وظیفه خود عمل نکند، ۸2۱. اگر زن در اموری که اطاعت از شوهر واجب است۷

 ۸2۶ندارد.حق نفقه 
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 ۸2۷مرد حق ندارد همسر خود را به خدمت خانه مجبور کند. .۲

مرد نمیتواند زن دائمی خود را طوری ترک کند که نه مثل زن شوهر دار باشد، نه مثل زن بی  ۳۴

 ۸2۲شوهر، لکن واجب نیست هر چهار شب یک شب نزد او بماند.

 ۸۸۳خود را ترک کند.  ۸2۴بیش از چهار ماه نزدیکی با همسر دائمی تواندمی. شوهر ن۱۳

. اگر زن در عقد ازدواج شرط کند که شوهرش او را از شهری بیرون نبرد و مرد قبول کند، نباید ۱۱

 ۸۸۱ن را از آن شهر بیرون ببرد.ز

. مرد باید نسبت به کارهایی که همسرش از روی نا آگاهی انجام داده است. گذشت داشته باشد ۱2

 ۸۸2با او ترشرویی و بد اخالقی نکند.و 

 حقوق شوهر بر زن

 ۸۸۸. زنی که عقد دائمی شده، نباید بدون اجازه شوهر از خانه بیرون رود.۱ 

عذر  . زنی که عقد دائمی شده باید خود را برای هر لذتی که او می خواهد، تسلیم کند و بدون2

 ۸۸۲گیری نکند.شرعی از نزدیکی کردن او جلو
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است و ضد کامیابی و لذت بردن امور جنسی . بر زن الزم است که آنچه را که موجب تنقر شوهر ۸

 ۸۸۱است، از خود دور کند.

ر برای شوه باشد، بر زن واجب است که خود را . اگر شوهر خواستار پاکیزگی و آرایش همسرش۲

 ۸۸۶تمیز کند و بیاراید.

. اگر زن نسبت به اموری که در مسائل گذشته گفته شد، از شوهرش اطاعت نکند، ناشزه شده و ۱

 ۸۸۷.و هم خوابی ندارد، ولی مهریه او از بین نمی رودحق نفقه 

 ۸۸۲اطاعت کردن از شوهر در کارهایی که بر زن واجب نیست، سبب ناشزه شدن او نخواهد بود. .۶

 نفقه او را نپردازد(. تواندمی)و ن

. اگر زن با روزه مستحب گرفتن سبب از بین رفتن، حق شوهرش بشود، یا شوهر او را از گرفتن ۷

 ۸۸۴ستحبی باز دارد، بنابر احتیاط واجب نباید روزه بگیرد.روزه م

 نذر توانداما اگر با اجازه شوهر نذر کند، شوهر نمی  ۸۲۳. نذر زن بدون اجازه شوهر باطل است؛۲

 ۸۲۱ا او را از عمل به نذر باز دارد.ی زند هم به را او
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. آیات عظام: سیستانی و مکارم: نذر زن اگر با حق شوهر منافات داشته باشد، بدون اجازه او باطل است. آیت اهلل خامنه ای: 340

او اجازه بگیرد، ولی چنانچه حضور ندارد؛ مثال در سفر است  ضر باشد و بخواهد نذر کند، بنابر احتیاط باید ازچنانچه شوهرش حا

 یا زن در مسافرت است، اجازه او شرط نیست.
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 ت است و باید در آن. اگر زن بدون اجازه همسرش سفری برود که بر او واجب نباشد، سفر معصی۴

 ۸۲2نماز را تمام بخواند، ولی اگر مثل سفر حج واجب باشد، باید نماز را شکسته بخواند.

 آرايش زن برای همسر

ست ا همان گونه که گذشت، اگر شوهر خواستار تمیزی و آراستگی همسر خود باشد، بر زن واجب 

 ۸۲۸را باید از نامحرم بپوشاند. که خود را برای او تمیز و آرایش کند؛ ولی زیور و آرایش خود

 آرايش زن برای غير همسر

آرایش کردن زنها برای شرکت در مجالس زنانه؛ مثل عروسی یا میهمانی زنانه که نامحرم آنها را 

 نمی بیند، اشکال ندارد.

. آرایش کردن زن به قصد نشان دادن به نامحرم حرام است و همان گونه که نشان دادن آن به ۱

 ۸۲۲نیست. ر بانوان جایزز نیست نگاه کردن نا محرم نیز به آراستگی و زیونامحرم جای

. هرچه عرفا آرایش و زینت حساب شود؛ مثل الک زدن به ناخنها، سرمه کشیدن به چشمها، النگو 2

 ۸۲۱و انگشتر زینتی، باید از نامحرم پوشانده شود.

 طالق و جدايي

ی به معنای جدایی زن و شوهر از یکدیگر، با طالق در لغت به معنای آزاد کردن و در اصطالح فقه

 شرایط آن می باشد.

اسالم برای ازدواج، برقراری بنیان خانواده و دوام آن اهمیت بسیاری قائل شده است و برای جلو 

گیری از طالق های بی مورد سفارش های بسیاری درباره دقت در انتخاب همسر در آغاز و 
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ی کرده است، بعد از آن مراحل، اگر بر اثر برخی موانع و خوشرفتاری زن و شوهر در طول زندگ

مشکالت، چاره ای جز اجرای طالق نبود، شرایط سنگینی قرار داده است، تا حتی المقدور، طالق 

 .ناراحتی به هم نخورد ون گرم خانواده، با اندک کدورت وکمتر واقع شود و کان

 فرمودند: صلی اهلل علیه و آله پیامبر خدا 

ن م وجل زع ر بالنكاح وما من شيء أبغض إلى اهللغمَإلى اهلل عز وجل من بيت يُ حبَّن شيء أَما م»

 346«.رقة، يعني الطالقب في اإلسالم بالفُخرَبيت يُ

و هیچ چیز  شودمی ای نیست که به واسطه ازدواج آبادهیچ چیز نزد خداوند محبوب تر از خانه 

 .شودمیخراب  ه واسطه طالقنیست که در اسالم ب مبغوض تر از خانه ای

اسالم طالق را بعنوان راه چاره و رهایی در شرایط خاص و بن بست می داند تا مرد را از دست 

 دهد. یا زن را از شرمرد زیانکار نجات زنی که صالحیت ادامه زندگی با او ندارد برهاند
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