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بسم الّله الرحمن الرحیم
سخنی با دبیران ارجمند

درس احکام یکی از سه شاخٔه اصلی آموزه های دین در کنار اعتقادات و اخالقیات است. یکی از دروس اصلی رشتٔه علوم 
و معارف اسالمی است. و یکی از مهم ترین اهداف آموزشی این رشتٔه تحصیلی است.

دبیر ارجمند احکام!
با توجه به گستردگی مسائل شرعی در موضوعات مختلف فقهی از یکسو و محدودیت ساعات     درسی احکام از سویی دیگر، 
در مجموعٔه حاضر سعی شده از تمام ظرفیت های موجود در بیان احکام و مسائل مورد نیاز دانش آموزان عزیز با هّمت مضاعف 

شما استفاده شود.
مسائل مهم و کلیدی هر موضوع در متن اصلی درس نهفته شده و برخی دیگر از مطالب در قالب »تحقیق کنید« و »دّقت و 
تفّکر« آمده است و در نهایت، موضوعات تکمیلی در قالب »بیندیشید و پاسخ دهید« در پایان هر درس مطرح شده که الزم است 

دبیران ارجمند، دانش آموزان را در هر سه جهت هدایت و یاری نمایند تا هدف آموزشی هر درس به آسانی تفهیم و محقق شود.
مجموعٔه حاضر، حاصل تالش گستردٔه جمعی از فرهیختگان حوزوی و دانشگاهی است که طی مراحل زیر به نگارش در 

آمده است:
1ــ تدوین سر فصل های آموزشی احکام با توجه به نیاز مقطع تحصیلی اّول دبیرستان توسط دفتر تألیف کتاب های درسی 

ابتدایی و متوسطه نظری سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش.
2ــ نگارش کتاب بر اساس مصوبات با تحقیق و مطالعٔه گستردٔه کتب فقهی و آموزشی

3ــ نقد و بررسی محتوای آموزشی پس از نگارش کتاب در شورای تألیف.
4ــ تدریس آزمایشی در برخی مدارس توسط دبیران مجرب و آموزش دیده و بررسی نقاط قّوت و احیاناً ضعف کتاب.

5ــ جمع بندی دیدگاه های مختلف دبیران و دانش آموزان، بررسی نهایی و تصحیح کتاب.
از  یاری  بر خدا؛ و  توکّل  با  بهینه  انتظار می رود شما دبیر ارجمند زحمات و تالش های گستردٔه فوق را در جهت تدریس 

حضرات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السالم به کارگیرید.
الزم به ذکر است که کتاب پیش روی شما نسبت به کتب مشابه امتیازات و ویژگی های خاصی دارد که تالش شما را کاربردی تر 

می سازد.
برخی از آنها عبارت اند از:

1ــ تفکیک کتاب آموزشی دختران و پسران بر اساس نیازهای درسی آنان.
2ــ استفاده از آیات و روایات مرتبط با هر درس و پیوند مسائل شرعی آن درس با آنها.

3ــ آشنایی دانش آموزان با جایگاه احکام در مجموعٔه دین در قالب »برای مطالعه« در پایان هر درس.
4ــ ارائٔه فعالیت های علمی دانش آموزان در خارج از کالس، در قالب »دّقت و تفّکر« در البه الی هر درس.

5  ــ آشنا کردن دانش آموزان با ضرورت ارتباط آنها با مراجع تقلید در قالب »استفتائات« متعدد و متنوع و آموزش غیر مستقیم 
این ارتباط.

6ــ رابطٔه معنادار احکام با دیگر آموزه های دین از قبیل اعتقادات، اخالقیات و فلسفٔه احکام.
7ــ دسته بندی مطالب مهم در قالب جدول های مختلف و آسان سازی تدریس و تفهیم مطالب.

همچنین در بیان مسائل شرعی سعی شده است از آوردن اختالف فتاوا خودداری شود و در استفتائات از مراجع، سعی شده 
سؤاالتی انتخاب شود که پاسخ آن مورد اتفاق بقیٔه مراجع عظام نیز باشد.

مورد رضایت  و  بندد  نقش  دانش آموزان  ذهن  در  احکام  از درس  ارجمند، خاطره ای خوش  دبیر  با همت شما  امیدواریم 
حضرت حق عّزوجل قرار گیرد.

موفق و پیروز باشید



سخنی با دانش آموز

دانش آموز عزیز سالم
از اینکه عالقه مند به آشنایی با معارف دین مبین اسالم و عمل نمودن به احکام نورانی آن هستید 

به شما تبریک می گوییم
تحصیل در رشتٔه علوم و معارف اسالمی انتخاب شایستٔه شماست

همان طور که می دانید، هدایت بشریت به جایگاه سعادت و کمال انسانی خواستٔه تمام انبیای 
الهی بوده است و احکام نورانی اسالم، بهترین و کامل ترین قوانین است که مسیر کمال و سعادت را به 

روشنی نشان می دهد
و  عملی  احکام  از  قسمتی  کرد  خواهید  مطالعه  احکام  زمینٔه  در  جدید  سال  در  که  کتابی 
انسان ساز اسالم در بخش عبادات است، اما بدیهی است برای دستیابی به جزئیات بیشتر احکام و 
مسائل مورد نیاز خود عالوه بر مطالعٔه دقیق و مفید کتاب حاضر، نیازمند رسالٔه مرجع تقلید خود نیز 

می باشید
درخواست ما از شما دانش آموز عزیز این است که با مطالعٔه هر درس، پیام آن درس را در ذهن 
خود مرور کنید، ضمن آنکه »نکات قابل توجه«، »تحقیق و تفکر« و »بیندیشیم و پاسخ دهیم« هر درس 
را با همراهی دبیر ارجمند احکام یا امام جماعت مدرسه یا مسجد محل سکونت خود پیگیری نموده تا 
مباحث احکام برای شما کاربردی تر شود و همواره در حافظٔه شما باقی بماند که نیاز امروز و فردای ما 

دانستن و عمل نمودن به احکام حیات بخش و سعادت آفرین اسالم است
همواره در زیر سایۀ پرچم برافراشته اسالم ناب باشید
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دین، مجموعه ای از عقاید، اخالق و احکام عملی است که از جانب خداوند برای هدایت بشر 
عرضه شده است. بشر برای در امان ماندن از خطر انحراف و گمراهی، نیازمند یک دین صحیح، جامع 

و کامل است تا در پرتو آن، به سعادت و کمال واقعی برسد.
دین اسالم با داشتن قوانین مترّقی نسبت به سایر شرایع آسمانی، به عنوان آخرین و کامل ترین 

دین مطرح است.

اعتقادات
علم کالم یکی از علوم اسالمی است که در آن از اصول دین، یا همان بخش عقاید دین بحث 

درس اّول

جایگاه احکام در اسالم

يِن ما َوّصى بِِه ُنوًحا َو اّلذي َأْوَحيْنا إِلَيَْك َو ما َوّصيْنا بِِه إِبْراهيَم  َشَرَع لَُكْم ِمَن الدِّ
ين١ َو ُموسى  َو عيسى  َأْن َأقيُموا الدِّ

نوح  به  که  نمود  بیان  را  آسمانی همان  دین  از  بشری(  )جامعٔه  برای شما  متعال  خداوند 
)اولین پیامبر صاحب شریعت( توصیه کرده بود و آنچه را برای تو )آخرین پیامبر صاحب 
شریعت( وحی کردیم همان است که به ابراهیم و موسی و عیسی )پیامبران صاحب شریعت 

و اولوالعزم( وحی نمودیم.

١ــ سورٔه شوری، آیٔه 13
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اثبات وجود خداوند )توحید(، صفات خداوند )مانند عدل(، راهنمایان بشر  می شود. مسائلی چون: 
)نبوت و امامت( و سرنوشت نهایی بشر )معاد( در علم کالم بحث می شود.

نتیجٔه شناخت عقاید صحیح و باور آنها، نگرش مثبت به جهان هستی از مبدأ تا معاد و دوری از 
بی هویتی و پوچ گرایی است.

اخالق
یکی دیگر از علوم اسالمی علم اخالق است که در آن از اصول و ارزش های اخالقی دین بحث 
می شود. شناسایی صفات پسندیده مانند: عدالت، شجاعت، سخاوت، عفت، صداقت، امانت داری، 
و نیز شناسایی صفات ناپسند مانند: ظلم، بخل، حسد، حرص، ریا و غضب، محتوای این بخش از 

معارف اسالمی را تشکیل می دهد.
از  دوری  و  انسانی  فضائل  و  به سوی خوبی ها  انسان  هدایت  اخالقی،  تعالیم  به  نتیجٔه عمل   

پلیدی ها و رذائل حیوانی است.

احکام
علم فقه، از دیگر علوم اسالمی است که در آن از احکام عملی یک مسلمان، در امور فردی 
و اجتماعی بحث می شود. محتوای این بخش را، احکام عبادات )نماز، روزه، حج و…(، معامالت 

)تجارت، شراکت، اجاره و…( و عقود )ازدواج، وکالت و…( تشکیل می دهد.
نتیجٔه فراگیری احکام دین و عمل به آنها، تأسیس یک جامعٔه سالم در ابعاد فردی، خانوادگی، 

اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی خواهد بود.

احکام اسالم، منشور راهنمای بشر
هر وسیله ای را که انسان خریداری می کند، یک دفترچٔه راهنما دارد که راه های استفادٔه صحیح 

کشف رابطه
چگونه  یکدیگر  با  احکام  و  اخالق  اعتقادات،  زمینه های  در  اسالم  دین  تعالیم  رابطهٔ 

است؟
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از آن وسیله و نکاتی را که در حفظ و نگهداری آن دستگاه الزم است، یادآوری می کند. هرچه شرکت 
در  را  جزئی تری  و  مهم تر  نکات  باشد،  قائل  بیشتری  احترام  و  ارزش  خود  خریداران  برای  سازنده 
دفترچٔه راهنما متذکر می شود تا مشتری بتواند از آن وسیله به بهترین نحو استفاده نماید، تا عمر مفید 

دستگاه باال برود و از خسارت و ضررهای احتمالی جلوگیری شود.

رسالۀ توضیح المسائل
خداوند حکیم که مخلوقات خود را از روی حکمت آفریده و به تمامی امور آنان آگاه است، پس 

از خلقت انسان، او را رها نکرد و برای او احترام و کرامت فراوانی قائل شد.
به همین منظور، دستورالعمل های مهم و قوانین الزم برای ادارهٔ زندگی بشر را توسط پیامبران ابالغ 
نمود، تا انسان ها راه و روش زندگی صحیح و سالم را بیاموزند و از ضرر و زیان های احتمالی و گمراهی 

و انحراف دور شوند و با صحت و سالمت از عمر خود بهره ببرند و دنیا و آخرت خویش را آباد کنند.
دانشمندان علم دین، یعنی مراجع تقلید، این دستورالعمل ها و قوانین را از منابع اصیل دین گرد 
آورده و با طبقه بندی آنها به شکل علمی و منطقی، آنها را در اختیار ما قرار می دهند که نامش رسالٔه 

توضیح المسائل است.

منابع احکام دین

َقلَيِن کِتاَب الّلِه َو ِعتَرتِـی َأهِل  : ِإنِّـی تَاِرٌک ِفيکُُم الثَّ َقاَل َرُسوُل الّلِه  
کُْتْم بِِهَما لَْن تَِضلُّوا أبَدًا.١ بَْيِتی َما ِاْن تََمسَّ

من از میان شما می روم و دو شیء گرانبها نزد شما به یادگار می گذارم، کتاب خدا 
قرآن و عترتم اهل بیتم را. تا زمانی که به آنها پناه ببرید هرگز گمراه نخواهید شد.

احکام زندگی و آداب چگونه زیستن را باید از منابع مطمئن و آگاه به مصالح انسان و جامعه 
دریافت نمود؛ زیرا هر کسی صالحیت تدوین قانون زندگی را ندارد. مهم ترین منابعی که مراجع تقلید در 

نوشتن رساله های توضیح المسائل از آنها استفاده می کنند، عبارت اند از:
1ــ  قرآن کريم: در آیات قرآن، موضوعات متعدد و متنوعی آمده است که بشر برای هدایت به 

1ــ وسائل الشیعه، ج 7، ص 34.
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همٔه آنها نیاز دارد. یکی از موضوعات مطرح در قرآن احکام عملی یک مسلمان است. حد اقل پانصد 
آیه از قرآن پیرامون احکام عبادات و معامالت بحث می کند که به آنها »آیات االحکام« گفته می شود. از 

این آیات، صدها بلکه هزاران حکم شرعی استخراج و استنباط می شود.
2ــ روايات معصومين: رسول گرامی اسالم، حضرت محمد  و امامان معصوم پس از 
ایشان، به عنوان مفسران حقیقی و آگاه  قرآن، به تفسیر و تبیین آیات قرآن کریم پرداخته اند و هزاران 
روایت در خصوص مسائل شرعی، از سوی آن بزرگواران به ما رسیده است. مراجع تقلید با استفاده 

از آن آیات و این روایات، احکام شرعی را استنباط و استخراج نموده و در اختیار ما قرار می دهند. 
دو منبع ِاجماع و عقل نیز در کنار دو منبع )قرآن و روایات(، در استنباط احکام مورد نظر فقها 
قرار می گیرند. اجماع، یعنی اتفاق نظر فقهای نزدیک به عصر معصومان، در یک مسئله شرعی، که از 

وجود روایاتی حکایت می کند که به دست ما نرسیده است.

ویژگی ها و امتیازات احکام اسالم
َحراَمُه  و  القياَمةِ  َيْوِم  ِالی  ِإنَّ َحالَل محّمٍد َحالٌل   : قال الصادق  1ــ جاودانگی: 

َحراٌم ِالی َيـْوم القيامةِ.١
همانا آنچه را که حضرت محمد  حالل فرموده تا روز قیامت، حالل است و 

آنچه را که حرام فرموده تا روز قیامت حرام خواهد بود.

در جهانی که همه چیز به سرعت در حال تغییر است و پس از مدتی، کهنه شده و به عبارت دیگر 
تاریخ انقضا دارد، دین اسالم جاودانه و احکام آن برای هر عصر و نسل قابل استفاده و مفید می باشد 

و این یک معجزٔه الهی است.
باقی و  ابد  تا  به زمان و مکانی نیست و  امام خمینی رحمةاللّه می فرماید: احکام اسالم محدود 
که  این حرف  متروک شود…  آن  از  تا پس  نیامده  اکرم   برای زمان رسول  تنها  الزم االجراست. 
قوانین اسالم تعطیل پذیر یا منحصر و محدود به زمان یا مکانی است بر خالف ضروریات اعتقادی اسالم 

است.٢

1ــ  اصول کافی، ج 1. ص 75.
2ــ همان، ص 27.
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نیازهای بشر در تمامی ابعاد فردی و اجتماعی قانون  2ــ جامعيت: دین اسالم برای تمامی 
وضع نموده و آنچه را که انسان برای رسیدن به کمال دنیوی و سعادت اخروی بدان احتیاج دارد بیان 

کرده است.
امام خمینی رحمةاللّه در این باره می فرماید:

به  آنها  به وسیلٔه رسول اکرم  قوانینی فرستاد که انسان از عظمت  تعالی  خدای تبارک و 
شگفت می آید. برای همٔه امور قانون و آداب آورده است… همان طور که برای وظایف عبادی قانون 
دارد، برای امور اجتماعی و حکومتی قانون و راه رسم دارد. هیچ موضوع حیاتی نیست که اسالم 

برای آن تکلیفی مقّرر نکرده و حکمی نداده باشد.١

1ــ والیت فقیه یا حکومت اسالمی، امام خمینی، ص 6 تا 12.

ذکر نمونه

نمونه هایی از جامعیت و جاودانگی احکام اسالم را بیان کنید.

برای مطالعه
پیامبر اکرم  در فرازهایی از سخنرانی مهم خود در غدیر خم فرمودند:

حالل، آن است که خدا حالل فرموده، و حرام آن است که خدا ممنوع داشته، او 
حالل و حرام را به من آموخت، و من آنچه را آموختم به على دادم.

ای مردم، هر حاللی که شما را به آن راهنمایی کردم و هر حرامی که شما را از آن 
نهی نمودم، از آن بازنگشته ام و تغییر نداده ام. این مطلب را به یاد داشته باشید و آن را به 
یکدیگر سفارش کنید و احکام الهی را تغییر ندهید. سخن خود را تکرار می کنم: نماز 

را به پا دارید، زکات را بپردازید، به کار نیک سفارش کنید و از منکرات نهی نمایید.
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1ـ علل گمراهی و انحراف بشر امروزی چیست؟

2ـ عمل نکردن به احکام دین چه نتایجی را به بار خواهد آورد؟

3ـ راز جامعیت و جاودانگی احکام اسالم چیست؟

4ـ به غیر از قرآن و روایات چه منابع دیگری برای استنباط احکام دین در اولویت 

بعدی قرار می گیرند؟ )توضیح دهید(

5  ـ ده موضوع فقهی مانند نماز، روزه، حج، جهاد و… را نام ببرید.

م  دیشیم و پاسخ ده بی
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دستور صریح قرآن مبنی بر فهم عمیق دین }لیتفقهوا فی الدین{ و تبلیغ و ترویج آن }ولینذروا 
قومهم{ لزوم تأسیس حوزه های عملیه را رقم زد تا گروهی از مؤمنان از هر صنف و نژاد }من کّل فرقة{ 

به مراکز تحصیل علوم دینی وارد شده تا علم فقه را بیاموزند و به دیگران تعلیم دهند.
 از بین کسانی که وارد حوزه های علمیه می شوند، گروهی اندک توانایی استخراج احکام دین 

از منابع آن را کسب می نمایند، که به آنان مجتهد می گویند.
 به مجتهدانی که در تمامی موضوعات فقهی تخّصص فوق العاده می یابند و مردم به آنها مراجعه 

می کنند، مرجع تقلید می گویند.
 در بین مراجع تقلید یا مجتهدین توانا، یک نفر سرپرستی و رهبری جامعٔه اسالمی را عهده دار 

می شود که به او ولّی فقیه گفته می شود.
 به کسانی که در احکام و تکالیف شرعی از نظر مرجع تقلید پیروی می کنند، مقلّد گفته می شود.

درس دوم

اجتهاد و تقلید

يِن َو لُِينِْذُروا َقْوَمُهْم إِذا  ُهوا ِفي الدِّ َفلَْو ال نََفَر ِمْن ُكلّ ِ ِفْرَقةٍ ِمنُْهْم طائَِفٌة لَِيتََفقَّ
َرَجُعوا إِلَيِْهْم لََعلَُّهْم َيْحَذُروَن١

چرا از بین هر گروهی از مؤمنان عده ای هجرت نمی کنند تا معارف و احکام دین را عمیقاً 
فراگیرند و چون به سوی مردم خود باز گردند آنان را آگاه نمایند تا از اعمال ناپسند پرهیز 

کنند.١

1ــ سورٔه توبه، آیٔه 22
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ص رابطۀ تقلید و تخصّ
در  متنّوع  و  متعّدد  رشته های  وجود  می رود.  پیش  شدن  تخصصی  سمت  به  امروز  دنیای 
دانشگاه ها و مراکز علمی دنیا نشان از ضرورت تخصصی شدن علوم دارد. اگر در گذشته یک طبیب 
به مشکالت همٔه بیماران رسیدگی می کرد، امروزه هر پزشکی تخصص ویژٔه خود را دارد و بیماران به 
متخصص مربوط به بیماری خود مراجعه می کنند و از نظر او تبعیت می کنند؛ چرا که او را در کار خود 

متخصص می دانند.
تقلید  مراجع  یعنی،  دین،  متخّصصان  به  مراجعه  راه،  نیز، مطمئن ترین  دین  احکام  در شناخت 

است و در بین آنان، مراجعه به مرجع تقلید اعلم، عاقالنه ترین کار است. 
بپرسند:  آگاهی  و  اطالع  اهل  از  نمى دانند،  را  آنچه  که  می کند  سفارش  را  مردم  کریم،  قرآن 

کِْر ِإْن کُنُْتْم ال تَــْعلَُموَن{١ }فَْسئَلُوا َأهَْل الذِّ

شرایط تکلیف
انسان مسلمان در برابر خدا، اعضای خانواده و افراد جامعه احساس تکلیف می کند.

به کسی که احکام شرعی متوجه او گردیده و شرایط الزم برای انجام تکالیف دینی را داراست، 
مَکلَّف گفته می شود.

شرایط تکلیف عبارت اند از:
بالغ محسوب  از نظر شرعی  آنان  ق شود،  از امور زیر در پسران محقَّ 1ــ بلوغ: هرگاه یکی 

می شوند:
1ــ احتالم، یعنی بیرون آمدن منی از انسان در خواب.

2ــ روییدن موی زبر و خشن زیر شکم و باالی عورت.
ق نشد، با رسیدن به این  3ــ اگر یکی از دو شرط فوق پیش از تمام شدن 15 سال قمری محقَّ

1ــ سورٔه نحل، آیه 43.

تحقیق و تفکر
نفر  یک  جز  را  فقیه  والیت  منصب  اما  باشد،  متعدد  می تواند  مرجعیت  مقام  چرا 

نمی تواند عهده دار شود؟
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سن، پسران بالغ می شوند.١
2ــ عقل: عقل نعمتی است خدادادی که به وسیلٔه آن انسان احساس مسئولیت می نماید؛ لذا 
یکی از شرایط تکلیف محسوب می شود. بنابراین، بر شخص دیوانه یا ابله که قدرت درک احکام دین 

را ندارد، تکلیفی واجب نیست.
3ــ قدرت: یکی از شرایط تکلیف، قدرت انجام تکلیف است. بنابراین، شخصی که از انجام 
دادن عملی عاجز است، نسبت به آن معذور است و تکلیف از او ساقط می شود. مانند کسی که نمی تواند 
در نماز بایستد و قیام در حال نماز از او ساقط است، یا فرد بیمار و کهنسالی که توانایی روزه گرفتن ندارد.

روش های به دست آوردن فتوای مرجع تقليد
1ــ شنیدن از خود مرجع تقلید به عنوان مثال، در صدا و سیما فتوای خود را اعالم نماید.

2ــ شنیدن از دو نفر عادل یا حتی یک نفر که انسان به گفتٔه او اطمینان دارد.
3ــ دیدن در رسالٔه مجتهد در صورتی که اطمینان به درستی آن رساله داشته باشد، یا مراجعه به 

پایگاه های مجازی مراجع تقلید )سایت رسمی مراجع در اینترنت(.
4ــ استفتا: یعنی با نوشتن نامه به مرجع تقلید و طرح مسئله، از او درخواست فتوا نماید.

تبصره: فتوا دادن و اظهار نظر کردن در مسائل شرعی، برای کسی که مجتهد نیست، حرام 
است.٢

نمونۀ استفتا از مراجع:
سؤال: کسی که تنها فرزند خانواده است و استعداد تحصیل علوم دینی تا رسیدن به مرحلٔه 
اجتهاد را داشته باشد آیا تحصیل علوم دینی بر او الزم است یا خدمت پدر و اطاعت امر او )در عدم 

تحصیل علوم دینی( مقدم است؟
مقدمات  تحصیل  دارد،  وجود  کفایت  قدر  به  مجتهد  اگر  رحمةالّله:  بروجردی  الله  آيت 
اجتهاد مستحب است، اما اگر به قدر کافی وجود نداشته باشد، تحصیل علوم دینی واجب عینی است 

و وجوب اطاعت پدر ساقط می شود.3
باید  آیا  آگاه شدن  از  بعد  نکرده ام.  تقلید  نادانی  روی  از  و  گذشته  من  بلوغ  از  مدتی  سؤال: 

واجبات آن مدت مانند نماز و روزه را قضا کنم؟

1ــ توضیح المسائل مراجع، ج 2. مسئلٔه 2 225.
2ــ عروةالوثقی، ج1. مسئلٔه 43.

3ــ استفتائات حضرت آیت الله بروجردی، ج 1. ص 7، سؤال 1.
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امام خمينی رحمةالّله: عملی که بدون تقلید انجام گرفته به شرطی صحیح است که مطابق با 
فتوای مجتهد اعلم باشد.١

برای مطالعه
فلسفۀ احکام در خطبۀ حضرت زهرا

، حوادثی در عالم اسالم واقع شد که موجب شد حضرت  پس از رحلت رسول خدا
به  سخنرانی،  این  از  فرازهایی  نماید.در  ایراد  مهمی  سخنرانی  و  بیاید  مسجد  به  زهرا

حکمت های برخی احکام اشاره شده است که در ادامه می آید:
خداوند متعال، ایمان را سبب پاک نمودن شما از شرک و نماز را وسیلٔه دور نمودن شما 

از تکبر و غرور قرار داد.
زکات را برای پاکیزه کردن اموال و افزایش روزی، روزه را سبب تثبیت اخالص، حج را 
وسیله ای برای برپا داشتن بنای دین، و عدل و داد را برای نزدیک نمودن قلب ها به یکدیگر 

قرار داد.
را برای نظم و همبستگی آیین خود و امامت ما را برای در  اطاعت از ما اهل بیت
امان ماندن از تفرقه واجب ساخت. جهاد را سبب عّزت اسالم قرار داد و امر به معروف را برای 

اصالح امور مردم قرار داد.
وسیله ای  را  رحم  صلٔه  خویش،  غضب  و  خشم  از  نجات  برای  را  مادر  و  پدر  به  نیکی 
برای ازدیاد عمر و کثرت جمعیت، قصاص را وسیله ای برای حفظ خون ها و وفای به نذر را 

وسیله ای برای جلب مغفرت و آمرزش خویش الزم نمود. 
شراب خواری را منع نمود تا سبب پاکی از بدی ها شود، از دشنام و نسبت ناروا باز داشت، 
تا مانع دوری بندگانش از رحمت خویش گردد، ترک سرقت را واجب نمود تا سبب عّفت و 
پاک دامنی شود. پس آن چنان که باید، تقوای او را پیشٔه خود ساخته و از دنیا نروید مگر با 
آیین اسالم و از خداوند متعال در آنچه فرمان داده اطاعت کنید و از آنچه شما را نهی نموده 

دوری کنید.٢

1ــ استفتائات حضرت امام خمینی رحمةاللّه ، ج 1. ص 14، سؤال 27.
2ــ بحاراالنوار، ج 29، ص 216.
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1ـ آیا در زمان ائمهٔ اطهار   مراجعه به فقها و علمای شیعه مرسوم بوده است؟

2ـ هر سال قمری حدود یازده روز از سال شمسی کمتر است، پانزده سال قمری 

چند سال و چند روز شمسی می شود؟

ارائه  المسائل تحقیق کنید و در کالس  بر اساس توضیح  را  تقلید  3ـ شرایط مرجع 

دهید.

4ـ چرا مطمئن ترین و آسان ترین راه برای به دست آوردن حکم الهی تقلید از مرجع 

اعلم است؟

یندیشیم و پاسخ دهیم 
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هر علمی متناسب با موضوعات خود، واژه ها و اصطالحات مخصوصی دارد.
به عنوان مثال، در علم ریاضی از واژه هایی مانند: جبر، معادله، مسئله، مشتق، حّد و در علم 
شیمی از واژه هایی مانند: عنصر، محلول، حالّل، واکنش، تجزیه و در علم فیزیک هم اصطالحاتی 

مانند: حرکت، نیرو، مغناطیس وجود دارد.

1ــ سورٔه اعراف، آیٔه 157.

درس سوم

واژه شناسی فقهی

اّلذيَن َيّتِبُعوَن الّرُسوَل الّنِبيَّ ْاألُمِّيَّ الَِّذي َيِجُدونَُه َمْكُتوًبا ِعنَْدُهْم ِفي التَّْوراةِ 
ُم  َو ْاإلِنْجيِل َيأُْمُرُهْم بِالَْمْعُروِف َو َينْهاُهْم َعِن الُْمنَْكِر َو ُيِحلُّ لَُهُم الّطيِّباِت َو ُيَحرِّ
َعلَيِْهُم الَْخبائَِث َو َيَضُع َعنُْهْم إِْصَرُهْم َو ْاألْغالَل اّلتي كانَْت َعلَيِْهْم َفالَّذيَن آَمنُوا 

ُروُه َو نََصُروُه َو اتَّبَُعوا النُّوَر اّلذي ُأنِْزَل َمَعُه ُأولئَِك ُهُم الُْمْفلُِحوَن١ بِِه َو َعزَّ
کسانی که از این پیامبر »ُامی« و درس ناخوانده پیروی می کنند، همان پیامبری که نام او را 
در تورات و انجیل که نزد خود دارند می یابند، همان  پیامبری که آنان را به کارهای نیک 
فرمان می دهد و از کارهای ناپسند بازمی دارد، پیامبری که پاکیزه ها را برای آنان حالل 
که خودشان  و دشواری  تکالیف سخت  و  را حرام می کند  پلیدها  و  ناپاکی ها  و  می کند 
همانند غل و زنجیر بر گردن خود نهاده بودند را برمی دارد. پس کسانی که به چنین پیامبر 
]رحمتی[ گرویدند و او را گرامی داشته و یاری و حمایتش نمودند و از نوری که با او 

نازل گشته )قرآن و والیت( پیروی نمودند، رستگاران روزگارند.
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در علم فقه نیز مانند علوم تخصصی دیگر واژه ها، اصطالحات و عناوین مخصوص و متناسب 
آن به کار رفته است. شناخت معانی این واژه ها انسان را بیشتر و بهتر با این علم آشنا می سازد. گاه 
واژگان و اصطالحات تخصصی یک علم، کتابی مستقل می طلبد تا دستیابی به آن علم را آسان تر سازد.١

در این درس، برخی از اصطالحات کاربردی در علم فقه را مرور می کنیم.

اصطالحات کاربردی در علم فقه
در این درس، برخی از اصطالحات کاربردی در علم فقه را مرور می کنیم.

احکام تکليفی: احکامی است که وظایف انسان را در ابعاد مختلف زندگی مشخص می سازد 
و خود به پنج دسته تقسیم می شود:

1ــ واجب: عملی که خداوند متعال انجام آن را بر مکلَّف الزم شمرده و اجازٔه ترک آن را نداده 
است؛ مانند نماز، روزه، حجاب، حج، خمس و... .

ـ   حرام: عملی که خداوند متعال ترک آن را بر مکلَّف الزم شمرده و اجازٔه انجام آن را نداده  2ـ
است؛ مانند: نوشیدن شراب، گفتن دروغ و غیبت، غصب اموال دیگران و... .

ـ   مستحب: عملی است که خداوند متعال مکلَّف را به انجام آن تشویق نموده است، بدون  3ـ
آنکه الزامی در کار باشد؛ بلکه اجازٔه ترک آن را نیز داده است. انجام عمل مستحب، به معنای عمل 
پسندیده است و ثواب دارد، ولی ترک آن عذاب ندارد؛ مانند: تالوت قرآن، خواندن نمازهای نافله، 

مسواک زدن و… .
ـ   مکروه: عملی است که خداوند متعال مکلَّف را از انجام آن نهی کرده و ترک آن را از  4ـ
مکلَّف خواسته است، بدون آنکه الزامی در کار باشد؛ بلکه اجازٔه انجام آن را نیز داده است. ترک عمل 
مکروه، پسندیده است و ثواب دارد، ولی انجام آن عذاب ندارد؛ مانند: خوردن غذای داغ، خوابیدن 

بین الطلوعین، پوشیدن لباس های کثیف و... .
ـ   مباح: عملی است که خداوند متعال انجام یا ترک آن را به اختیار مکلَّف گذاشته است؛  5  ـ
یعنی نه به آن امر کرده و نه از آن نهی نموده و به عبارت دیگر، انجام یا ترک آن از نظر شرعی یکسان 

است؛ مانند: خوردن، خوابیدن، راه رفتن، نوشیدن و… .
1ــ درآمدی بر فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت               و نمایٔه واژگان، صص 4 و 38. کتاب »فرهنگ فقه، مطابق با مذهب 
اهل  بیت    «، فرهنگ نامه ای است تخصصی با نظم الفبایی که عناوین فقهی یا عناوین مرتبط با فقه و احکام را همراه با تعریف و توضیح 
مناسب و اطالعات پایه و اساسی به طور مستند در 6000 واژٔه کاربردی جمع آوری نموده است و دانش پژوهان علم فقه و مخاطبان احکام را 

با شیؤه نوین و به صورت سریع و آسان با واژه های کاربردی آشنا می سازد.
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شیؤه اولیای الهی، عالوه بر انجام دقیق واجبات و ترک کارهای حرام، انجام مستحبات و ترک 
مکروهات است. آنها حتی به کارهای مباح، رنگ و بوی الهی می دهند، اگر آن را انجام دهند برای 

خشنودی خدا انجام می دهند و اگر آن را ترک کنند به خاطر خدا ترک می کنند.

ذکر نمونه
کالس  در  را  مباح  و  مکروه  مستحب،  حرام،  واجب،  کارهای  از  دیگری  نمونه های 

گفت وگو نمایید.

از  غیر  و  کرده  وضع  انسان  اعمال  برای  متعال  خداوند  که  است  احکامی  وضعی:  احکام 
احکام پنجگانه تکلیفی است؛ مانند:  حالل یا حرام بودن برخی خوردنی ها )ِحلّّیت و حرمت(، طهارت 

یا نجاست اشیاء، صحت یا بطالن اعمال. 
 احکام اّولی و ثانوی: حکم ثابت هر چیزی را، حکم اّولی آن می گویند؛ مانند: وجوب وضو 
برای نماز یا حرمت خوردن گوشت مردار. اّما حکم هر چیز در حالت ضرورت و اضطرار را حکم 
ثانوی آن می گویند؛ مانند: جواز تیّمم به جای وضو در حالت اضطرار یا جواز خوردن گوشت مردار 

در حال ضرورت.
احکام حکومتی: حکم حکومتی یا والیی، به حکمی گفته می شود که از جانب امام معصوم یا 

نائب ایشان به عنوان ولّی فقیه صادر می شود.
تفاوت حکم حکومتی فقیه با فتوای فقیه در این است که فتوا، حکم ثابت فقیه در خصوص 
احکام شرعی مانند نماز و روزه است، ولی حکم حکومتی عبارت است از حکم ولّی فقیه دربارٔه آنچه 
به مصالح جامعٔه اسالمی و عموم مسلمانان مربوط می شود؛ مانند: تحریم روابط تجاری یا سیاسی با 
بیگانگان در زمانی خاص، امر به جهاد و دفاع یا تعیین زمان جنگ و صلح، نصب قضات، عزل و نصب 

کارگزاران نظام و… .

تحقیق کنید
اگر یک مرجع تقلید )به عنوان مثال( فتوای اعزام زائران به حج را صادر کند، اما 

ولّی فقیه حکم به تعطیلی موقت حج دهد، نظر کدام یک مقدم است؟ چرا؟
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واجب عينی و کفايی: عملی که انجام آن بر تک تک افراد مکلّف واجب باشد، واجب عینی 
است؛ مانند: نماز، روزه، پرداخت خمس و زکات. ولی عملی که اگر برخی افراد به انجام آن اقدام 
کنند از دیگران ساقط می شود، واجب کفایی است؛ مانند: امر به معروف و نهی از منکر و تحصیل 
علوم دینی که بر همگان واجب است، اما اگر گروهی به آن اقدام کنند و آن واجب را انجام دهند، از 

عهدٔه بقیه ساقط می شود.
واجب تعيينی و تخييری: عملی که انجام خود آن، واجب است و انجام هیچ عملی جایگزین 
آن نمی شود، واجب تعیینی است؛ مانند: نمازهای یومیه، روزه، زکات، خمس، امر به معروف و نهی از 
منکر. ولی عملی که انجام خود آن معّین نشده و انسان اختیار دارد کار دیگری را جایگزین آن کند، واجب 

تخییری است؛ مانند: نماز ظهر روز جمعه که می توان به جای شرکت در نماز جمعه، نماز ظهر خواند.
پیرامون  تقلید  احتياط واجب: حکمی که رعایت احتیاط در آن واجب است. هرگاه مرجع 
موضوعی فتوا صادر نکرده و از عبارت »احتیاط واجب« در بیان حکم استفاده کند، مقلّد می تواند در 

آن مسئله به نظر مرجع تقلید خود عمل کند یا به نظر مرجع اعلم بعد از او مراجعه کند.
احتياط مستحب: حکمی است که رعایت احتیاط در آن مستحب می باشد. هرگاه مرجع تقلید 
پس از فتوا در مسئله ای، حکم احتیاطی بدهد، عمل مقلّد به آن احتیاط مستحب، شایسته است، اما 

الزامی ندارد و نمی تواند در آن مسئله به مرجع دیگری مراجعه کند.
مثال: کسى که نماز قضا دارد مى تواند نماز یومیٔه خود را بخواند، ولى احتیاط مستحب آن 

است که اول نماز قضا را بخواند، مخصوصاً اگر قضای نماز همان روز باشد.1

1ــ نجاة العباد، امام خمینى، ص 125.

تحقیق و تفکر
را  و مستحب  واجب  احتیاط  از  دیگری  موارد  تقلید خود  رسالهٔ مرجع  به  مراجعه  با 

انتخاب نموده و در کالس مطرح نمایید.

تعبّدی  نیت و قصد قربت در آن شرط، واجب  واجب تعّبدی و توّصلی: واجبی است که 
است؛ مانند: نماز و روزه و دیگر عبادات. واجبی که نّیت و قصد قربت الزم ندارد، واجب توّصلی 

است؛ مانند: جواب سالم، شست وشوی بدن یا لباس نجس برای انجام نماز.
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 برای مطالعه
تمام وظایف یک مسلمان در زمینه های فردی، خانوادگی و اجتماعی، ذیل 52 
عنوان فقهی بیان شده است. به هر عنوان، یک باب یا کتاب می گویند؛ مانند کتاب الصالة، 
الجهاد  باب  المنکر،  النهی عن  و  بالمعروف  باب االمر  یا  التجارة  الخمس، کتاب  کتاب 

و... .
در رساله های نوین، همٔه احکام تحت چهار عنوان کلی دسته بندی شده است که 

در جدول زیر می توانید آنها را مرور کنید:1

مسائل سياسی و حقوقیمسائل خانوادگیمسائل اقتصادیمسائل عبادی

1ــ طهارت و پاکیزگی
2ــ نماز و راز و نیاز با خدا

3ــ روزه و میهمانی خدا
4ــ اعتکاف و دعا و مناجات
5  ــ حج و زیارت خانٔه خدا

1ــ انفال و منابع طبیعی
2ــ زمین و کار روی آن )احیاء موات(

3ــ بودجٔه نظام اسالمی )خمس و زکات و 
مالیات(

)وقف، بخشش،  ثروت  تعدیل  و  تعمیم  4ــ 
نذر(

5  ــ شرکت های تولیدی )مضاربه، مزارعه(
6  ــ مبادلٔه ثروت )تجارت(

1ــ ازدواج و تشکیل خانواده
2ــ محارم انسان

خانواده  بهداشت  و  تغذیه  3ــ 
)ذبح،  صید(

4ــ طالق
5  ــ ارث

1ــ رابطٔه حکومت با مردم
2ــ نظارت مردم )امر به معروف 

و نهی از منکر(
3ــ دفاع و جهاد

)قضاوت،  حقوقی  مسائل  4ــ 
شهادت، گواهی شهود(

یی  )حدود،  ـ  مسائل  جزا ـ   5
قصاص، دیات(

6  ــ حقوق اقلیت ها

1ــ برای اطالع بیشتر به رسالٔه نوین امام خمینی تألیف حجت االسالم بی آزار شیرازی مراجعه فرمایید.
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1ـ نمونه های عینی در زندگی اولیای الهی در عمل نمودن به تکالیف خمسه را 

بیان کنید. )به عنوان مثال، زندگی امام خمینی  رحمت اهلل(

2ـ موارد دیگری از احکام اولیه و ثانویه را بیابید.

3ـ احکام خمسهٔ تکلیفی را در موارد زیر مشخص کنید : 

نماز  و  مسجد  در  حضور  ناسزاگویی،  و  فحاشی  امام،  از  تبعیت  والدین،  از  اطاعت 

دیدن  ماهواره،  از  استفاده  زکات،  و  خمس  پرداخت  دستشویی،  در  زیاد  توقف  جماعت، 

فیلم های غیر مجاز، حفظ نظافت و بهداشت فردی.

4ـ نمونه های دیگری از واجب عینی و کفایی، واجب تعیینی و تخییری و توّصلی و 

تعّبدی را بنویسید.

دیشیم و پاس دهیم  بی
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زدودن آلودگی از جسم و جان، نخستین ادب مسلمانی است و پرهیز از پلیدی های معنوی و 
 ، پیامبر خویش حضرت محمد مصطفی  به  متعال  توصیه های خداوند  اولین  از  مادی،  نجاسات 

هم زمان با بعثت اوست.
به سر می برد، دستورالعمل های جامع و  اسالم در چهارده قرن پیش که دنیا در تاریکی جهل 
زیبایی را در خصوص نظافت و بهداشت برای بشر به ارمغان آورد. پیشرفت علم و تکنولوژی و کشف 
انواع ویروس ها و میکروب ها، بخشی از اسرار و رموز احکام طهارات و نجاسات اسالم را آشکار 

ساخته است.

1ــ سورٔه مدثر، آیات 1 تا 5.

درس چهارم

نظافت و بهداشت در اسالم

ْجَز  الرُّ َو  ْر ٭  َفطَهِّ ثِيابََك  َو  َفَكبِّْر ٭  َرّبَك  َو  َفأَنِْذْر ٭  ُقْم  الُْمّدثُِّر ٭  َأيَُّها  يا   
َفاْهُجْر١

ای خلعت )نبوت( به بر کرده، برخیز و )نافرمانان را( هشدار ده و پروردگارت را تکبیر 
گوی و به بزرگی یاد کن. لباس خود را از نجاسات دور ساز و از هر نوع پلیدی و ناپاکی 

دوری کن.
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احکام نجاسات
از نظر اسالم همه چیز پاک است، مگر یازده چیز و آنچه با این یازده مورد تماس پیدا کند.

نجاسات عبارت اند از: ادرار و مدفوع، خون و منی، مردار و کافر، سگ و خوک، شراب و آب 
جو و هر مایع مست کننده، عرق شتر نجاست خوار.

که خون جهنده  هر حیوان حرام گوشت  و  انسان  مدفوع(  و  )ادرار  غائط  و  بول  مسئلۀ 1: 
دارند؛١ مانند: سگ و گربه و خرگوش نجس است و باید از آن دوری کرد.

بنابراین، ادرار و مدفوع حیوانات زیر پاک است:
الف( حیوانات حالل گوشت؛ مانند: گاو، گوسفند، شتر

ب( حیواناتی که گوشت آنها مکروه است؛ مانند: اسب، االغ و قاطر
ج( حیوانات حرام گوشتی که خون آنها جهنده نیست؛ مانند: مار، ماهی و سوسک.

د( فضلٔه پرندگان حالل گوشت؛ مانند مرغ، خروس و کبوتر.
تبصره: فضلٔه پرندگان حرام گوشت؛ مانند کالغ، طوطی، عقاب، به فتوای برخی مراجع نجس 

است و به فتوای برخی، احتیاط در پرهیز از آنهاست.٢
مسئلۀ 2: خون و منی انسان و هر حیوانی که خون جهنده دارد، حالل گوشت یا حرام گوشت، 

نجس است.
خون در موارد زیر پاک است:

الف( خونی که از لثه و الی دندان ها بیرون می آید، اگر با آب دهان مخلوط شود و از بین برود 
پاک است و فرو بردن آب دهان در این صورت اشکال ندارد.٣

ب( خونی که به واسطٔه کوبیده شدن ناخن یا پوست، زیر ناخن و پوست می میرد، اگر طوری شود 
که دیگر به آن خون نگویند، پاک است.٤

ج( خونی که پس از ذبح شرعی حیوان، در الی گوشت و استخوان باقی می ماند پاک است.٥

1ــ یعنی اگر حیوان را ذبح کنند یا رگ آن ببرند، خون آن با جهش بیرون می ریزد.
2ــ مراجعه کنید به مسئلٔه 85 توضیح المسائل.
3ــ توضیح المسائل مراجع، ج 1، مسئلٔه 100.
4ــ توضیح المسائل مراجع، ج 1، مسئلٔه 101.

5  ــ عروة الوثقی، ج 1، احکام نجاسات، مسئلٔه 6.
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تحقیق و تفکر
با توجه به مسئلهٔ شمارهٔ 2 خون ماهی، پشه و مار چه حکمی دارد؟ چرا؟

خون گوسفندی که برای امام حسین)ع( نذر شده و ذبح می شود چه حکمی دارد؟
خون جوش های بدن انسان که مقدار آن کم است، چه حکمی دارد؟

مسئلۀ 3: مردار انسان و حیوانی که خون جهنده دارد نجس است.
تبصره: در موارد زیر حکم به طهارت می شود: 

الف( بدن مسلمانی که از دنیا رفته پس از انجام غسل میت پاک است.
ب( اجزای بی روح انسان و حیوان، مانند: پشم، مو، کرک، استخوان، شاخ، دندان و ناخن )به 

غیر از سگ و خوک( 
ج( پوست های مختصر بدن که موقع افتادنش رسیده و آنها را از بدن جدا می کنند.١

مسئلۀ 4: تمام بدن کافر حتی مو، ناخن و رطوبت های بدن او مانند عرق او نجس است.٢ کافر 
یا پیامبری  یا برای خدا شریک قائل می شود  به کسی گفته می شود که خداوند متعال را قبول ندارد، 

را نمی پذیرد. ٣ خاتم االنبیا حضرت محمد 
مسیحیان،  یهودیان،  مانند:  اعتقاد  دارند،  الهی  پیامبران  از  یکی  به  که  کتاب  اهل  تبصره: 

زردشتیان و صابئین، گرچه کافرند، اما به فتوای اکثر مراجع پاک می باشند.٤
مسئلۀ 5: تمام اجزای سگ و خوکی که در خشکی زندگی می کنند، حتی مو، استخوان، ناخن 

و رطوبت های آنها نجس است.
تبصرۀ 1: در بین انواع سگ ها و خوک ها فقط سگ و خوک دریایی پاک اند، حتی خوک 

وحشی )گراز( نیز نجس است.
تبصرۀ 2: خرید و فروش سگ و خوک حرام و معاملٔه آن باطل است. مگر سگ هایی مانند: 
سگ گله، سگ نگهبان، سگ شکاری، سگ تربیت شده برای یافتن مواد مخدر و یافتن انسان ها در 

1ــ توضیح المسائـل مراجع، ج 1، مسئلٔه 88 تا 91.
2ــ توضیح المسائـل مراجع، ج1، مسئله 107.

3ــ مسلمانانی که آگاهانه منکر یکی از ضروریات دین، مانند نماز شوند، یا به یکی از امامان معصوم دشنام دهند، در حکم کفارند.
4ــ به فتوای امام خمینی و آیت اللّٰه بهجت رحمت اللّه علیهما اهل کتاب نیز نجس  اند.
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زیر آوار.١
مسئلۀ 6: شراب و هر مایع مست کننده مانند آب جو )فقاع( نجس است.٢

تبصره: مواردی که محکوم به طهارت هستند عبارت اند از: 
الف( شیء جامد مست کننده، مانند: حشیش، شیشه، کریستال که نجس نیستند، ولی استفاده 

از آنها به دلیل زائل نمودن عقل، حرام است.
ب( الکل طبی که در مراکز درمانی استفاده می شود و الکل صنعتی که برای رنگ کردن در و میز 

و صندلی به کار می رود و نیز ادکلن هایی که الکل دارند.
ج( خرما و کشمشی که همراه غذا پخته شود، هرچند در آب غذا به جوش آید.

وسواس ممنوع !
بیان شد  از آسان ترین مسائل فقه اسالم احکام طهارات و نجاسات است. همان طور که  یکی 
هرچه در عالم است پاک است مگر یازده مورد، و تا زمانی که انسان به نجاست چیزی یقین پیدا نکند، 

آن چیز پاک است.
یک مسلمان موظف است مسائل طهارت و نجاست را طبق نظر شرع مقدس اسالم عمل کند، 
زندگی  که  باشد  بی مباالت  نجاسات  به  نسبت  نباید  سو  یک  از  خود.  شخصی  نظر  و  سلیقه  طبق  نه 
خود را آلوده سازد و از سوی دیگر نباید از احکام اسالم جلوتر رفته و بی دلیل هر چیز و هر کس را 
نجس بشمرد. پرداختن بیش از اندازه به مسائل پاکی و نجاست، راه وسوسٔه شیطان را به روی انسان 

می گشاید و به تدریج دچار بیماری وسواس  و گرفتار شدن به عمل حرام اسراف می شود.٣
باعث  سگ  فراوان  آمد  و  رفت  و  زمین  رطوبت  می بارد،  باران  و  برف  که  هنگامی  استفتا: 
می شود انسان تقریباً یقین کند که همه جا نجس شده و این ترشحات به بدن و لباس انسان هم می رسد. 

بفرمایید چگونه می شود از این نجاسات اجتناب کرد؟
امام خمينی: تا یقین به نجاست رطوبتی که به داخل منزل یا لباس رسیده، نداشته باشید، حکم 

به طهارت می شود و از وسوسه باید اجتناب نمایید و تحقیق هم الزم نیست.٤

1  ــ تحریر الوسیله، ج 2، باب مکاسب و مستأجر، مسئلٔه شمارٔه 1.
2  ــ توضیح المسائـل مراجع، ج1، مسئلٔه 111.

3ــ فقه خانواده، پژوهشکدٔه تحقیقات اسالمی، ص 83.
4ــ استفتائات امام خمینی)ره(، ج 1، ص 107، سؤال 283.
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مطّهرات
نمود  پاک  را  نجس  اشیای  می توان  آنها  وسیلٔه  به  که  کننده هایی(  )پاک  مطّهرات  از  برخی 

عبارت اند از:
1ــ آب

2ــ زمین
 3ــ اسالم
 4ــ انتقال

 5  ــ استحاله
 6  ــ تبعیت

 7ــ برطرف شدن نجاست. 
اقسام آب:
 1ــ مضاف

 2ــ مطلق: کُر و قلیل.
آب مضاف: آبی است که از چیزی گرفته شده باشد؛ مانند: آب سیب و گالب، یا با چیزی 

مخلوط شده باشد که دیگر به آن آب نگویند؛ مانند: شربت.
آب مطلق: آبی است که مضاف نباشد؛ مانند: آب باران، آب چشمه، آب جاری رودخانه، آب 

شهری.
مسئلۀ 8: اگر شیء نجس را زیر شیر آبی که متصل به کُر است بشویند، آبی که در آن حال، از 

آن شیء نجس می ریزد اگر بو یا رنگ نجاست را به خود نگرفته باشد، پاک است.
مسئلۀ 9: چیز نجسی که عین نجاست در آن نیست، اگر زیر شیری که متصل به آب کر است 

یک مرتبه بشویند، پاک می شود.
مسئلۀ 10: )زمین( زمینی که از جنس خاک یا سنگ یا سنگ فرش یا آجر فرش باشد، فقط 
کف پا، یا کفش را پاک می کند به شرطی که کف پا یا کفش هنگام راه رفتن روی زمین نجس شده باشد 

و بر اثر تماس کف پا، یا کفش با زمین عین نجاست برطرف شود.
مسئلۀ 11: )اسالم( کافری که ذکر شهادتین را بگوید مسلمان می شود و اسالم آوردن، تمام 

بدن او )به غیر از لباس ها یا نجاسات عارضی( را پاک می کند.
مسئله 12: )انتقال( اگر خون بدن انسان یا حیوانی که خون جهنده دارد به بدن پشه منتقل شود 
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و جزء خون پشه محسوب شود پاک می شود. یا اینکه جزئی از بدن حیوان را به بدن انسان پیوند بزنند.
مسئلۀ 13: )استحاله( اگر شیء نجس به گونه ای عوض شود که به صورت شیء پاک درآید، 

پاک می شود؛ مانند: تبدیل شدن مردار به خاک و تبدیل شدن شراب به سرکه.
مسئلۀ 14: )تبعیت( شیء نجسی که به سبب پاک شدن شیء دیگر پاک شود؛ به عنوان مثال، 
وقتی شراب تبدیل به سرکه می شود، ظرف آن هم که نجس بوده پاک می شود. یا کسی که شیء نجس 
را تطهیر می کند بعد از طهارت، دست خودش هم پاک می شود و نیازی به شست وشوی مجدد نیست.
مسئلۀ 15: )برطرف شدن عین نجاست( در برخی موارد اگر عین نجاست برطرف شود، شیء 
نجس پاک می شود و نیازی به تطهیر ندارد. خون داخل دهان یا بینی اگر برطرف شد، داخل دهان و 

بینی پاک است و نیازی به تطهیر ندارد.

تحقیق کنید
یکی از روش های طب سنتی که امروزه نیز گسترش پیدا کرده زالو درمانی است. 
با توجه به مسئلهٔ شمارهٔ 12خون زالو قبل و بعد از مکیدن خون انسان چه حکمی 

دارد؟

 برای مطالعه
: ِانَّ الّلَه تَـَعالَی ُيِحبُّ النَّظَاَفَة َفنَِظُّفوا َاْفنَِيِتکُْم؛١ َقاَل َرُسوُل الّلِه 

همانا خداوند پاکیزگی را دوست دارد، پس جلوی خانه های خود را پاکیزه سازید.

لفصاحه، ص 296. 1ــ نهج 

بسیاری از ویروس ها و میکروب هایی که امروزه کشف شده است، در اشیائی وجود دارند که 
اسالم در چهارده قرن پیش از آنها به عنوان نجاسات نام برده است. مسلمانان با عمل نمودن به احکام 
با انواع طهارت مانند: مسواک، وضو،  آسمانی اسالم خود را از انواع آلودگی ها دور می نمودند و 

غسل یا با تطهیر اشیای آلوده، به قانون نظافت و بهداشت عمل می کردند.



24 ان
سر

ه پ
ویژ

ام 
حک

ا

تعجب آورتر آنکه امروزه نیز با آنکه بشر از ضررهای جسمی که در شراب و گوشت خوک و 
انس با سگ آگاه شده است، اما باز هم هزینه های گزافی را برای درمان بیماری های حاصل از این امور 
می پردازد. این در حالی است که دوری از نجاسات و آلودگی ها و رعایت نظافت و بهداشت از لوازم 

و آداب مسلمانی است و مقدمٔه مهم ترین عبادت، یعنی نماز است.

نجاست  و  کّفار؟ حکم طهارت  غیر  یا  کفارند  در حکم  بهائیان،  وهابیان  ،  بودائیان  1ـ 
آنان چگونه است؟

2ـ آیا خون این حیوانات پاک است یا نجس؟ گربه، گوسفند، مرغ
3ـ آیا بول و غائط این حیوانات پاک است یا نجس؟ مرغ، کالغ، موش، گربه

4ـ با توجه به مسئلهٔ شمارۀ 10 آیا زمینی که از جنس قیر، آسفالت و موزائیک باشد، 
پاک کنندۀ نجاست است یا خیر؟

اگر چرخ مخصوص معلوالن )ویلچر( یا ته عصا نجس شود آیا با عبور و مرور بر روی 
زمین خاکی پاک می شود یا خیر؟

5  ـ تبدیل شدن مردار سگ یا خوک به نمک در نمکزار، پاک شدن سنگ و وسائل 
از غسل سوم میت، سوختن چوب نجس و تبدیل شدن آن به خاکستر، بخار  غسالخانه پس 

شدن آبی که نجس شده، هر یک جزء کدام دسته از مطهرات اند؟
6  ـ حکم موارد زیر را در طهارت یا نجاست مشخص کنید:

ـ گندمی که نجس شده، سپس آرد شود و با آن نان پخته شود.
ـ شیری که در آن خون دیده شده، مایه بزنند و از آن ماست یا پنیر درست کنند.

ـ با آبی که نجس شده ِگل درست کرده، سپس با آن کوزه درست کنند.

بیندیشیم و پاسخ دهیم 
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طهارت ظاهری و معنوی
از  دوری  ظاهری،  معنوی. طهارت  و  ظاهری  است:  گونه  دو  پاکی  و  اسالم طهارت  نظر  از 
آلودگی ها و نجاسات ظاهری است و طهارت معنوی، دوری از آلودگی های روحی و معنوی، مانند کفر 

و شرک و نفاق.
در بین مطهرات، یک نوع طهارت معنوی وجود دارد که باعث نورانیت و معنویتی خاص در 
وجود انسان می شود. وضو و غسل در فقه اسالمی یک نوع طهارت معنوی است که به روح و روان 

طراوت بخشیده و باطن آدمی را صفا می بخشد.

درس پنجم

طهارت معنوی )1(

َس َعلَى التَّْقوى  ِمْن َأّوِل َيْوٍم َأَحقُّ َأْن تَُقوَم فيِه فيِه ِرجال ٌ ُيِحّبوَن  لََمْسِجٌد ُأسِّ
ريَن(١ َأْن َيتَطَّهُروا َوالّلُه ُيِحُبّ الُْمطَّهِّ

همانا شایسته و سزاوار است در آن مسجدی به عبادت و نماز بایستی که از روز 
اول بر اساس تقوا پایه گذاری و بنا نهاده شده است. چرا که در آن مسجد مردانی هستند 
که دوست دارند خود را از آلودگی های آشکار و نهان پاک سازند و خواهان پاکیزگی و 

طهارت جسم و جان اند و خداوند اهل پاکی و پاکیزگی را دوست دارد.

1ــ سورٔه توبه، آیٔه 108.
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ارکان وضو
شست وشو

صورت: از محل روییدن موی سر تا پایین چانه و از پهنا به اندازٔه فاصله بین شست 
و انگشت میانه

دست ها: از آرنج تا نوک انگشتان

جلوی سر بر روی موهامسح
روی پاها از سر یکی از انگشتان تا برآمدگی پا 

موارد وضو

واجب

خواندن نماز )غیر از نماز مّیت(
طواف واجب خانٔه خدا

نذر و عهد و قسم بر اینکه با وضو باشد
لمس خطوط قرآن و اسامی خداوند و چهارده معصوم

مستحب

رفتن به مسجد یا حرم امامان معصوم علیهم السالم
قرائت قرآن و خواندن دعا 

زیارت امامان معصوم علیهم السالم 
زیارت اهل قبور

خواندن نماز مّیت
لمس حاشیه های قرآن، همراه داشتن قرآن 

نوشتن آیات قرآن
برای خوابیدن ١

کسی که قصد دارد در برابر خداوند متعال که طهارت مطلق و نور کامل است بایستد و او را 
عبادت کند، شایسته است هم طهارت ظاهری )دوری از نجاسات و آلودگی های ظاهری( و هم طهارت 
معنوی )وضو یا غسل( داشته باشد، ضمن آنکه طهارت در عقیده )دوری از شرک و کفر و نفاق( هم 
این  نیز  آنان  زیارت  و  علیهم السالم  اطهار  ائمه  محضر  در  حضور  هنگام  است  شایسته  است.  الزم 

طهارت را همراه داشته باشیم. و بسیار بجاست که در همٔه حاالت انسان با طهارت باشد.

: ِاِن اْستَطَْعَت َاْن تکوَن بِاللَّيِْل َوالنَّهاِر َعلَی طَهاَرةٍ فاَْفَعل  قال رسول الّله 
َفِانَّـکَ تکُوُن إذا ِمتَّ َعلی طَهاَرةٍ ِمتَّ شهيدًا.٢

با طهارت  را  و شب  باشی  با طهارت  روز  تمام  در  می توانی  اگر  فرمود:  رسول خدا 
استراحت کنی، این کار را بکن، زیرا در این صورت اگر مرگ به سراغ تو بیاید به منزلٔه یک 

شهید خواهی بود.

١ــ وسائل الشیعه، ج ١، ص 269.
٢ــ توضیح المسائل مراجع، ج 1، مسئلٔه 323. 
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 مستحب است انسان به قصد داشتن طهارت، همیشه با وضو باشد.
 مستحب است انسان وضو را تکرار کند، اگرچه وضوی قبلی را داشته باشد.
 کسی که به قصد داشتن طهارت وضو بگیرد، می تواند هر کاری را که نیاز به وضو 

دارد انجام دهد، واجب باشد یا مستحب.

 کیفیت وضو
مبطالت وضو: وضو تا زمانی که یکی از مبطالت وضو برای انسان اتفاق نیفتد، به قّوت خود 

باقی است. مبطالت وضو عبارت اند از:
1ــ بول و غائط )ادرار و مدفوع( کم باشد یا زیاد.

2ــ باد معده و روده که از مخرج غائط خارج شود.
3ــ خواب، به شرطی که عالوه بر آنکه چشم نمی بیند، گوش هم صدایی نشنود.

4ــ آنچه عقل را از بین می برد؛ مانند: دیوانگی، مستی، بیهوشی.
5  ــ کاری که باید برای آن غسل کرد؛ مانند: جنابت.١

استفتا: افرادی که در مجتمع های مسکونی زندگی می کنند و از پرداخت هزینه های خدماتی از 
قبیل آب سرد و گرم، تهویه، نگهبانی و مانند آن خودداری می کنند، حکم وضو و نماز و سایر عبادات 

این افراد از نظر شرعی چگونه است؟
از  که  مقداری  به  شرعی  نظر  از  مشترکین،  از  یک  هر  مّد ظله العالی:  خامنه ای  الّله  آيت 
امکانات مشترک استفاده می کند، نسبت به هزینٔه خدمات مدیون است و اگر از پرداخت پول آب با قصد 

استفاده از آن امتناع کند، وضو و غسل او باطل است.٢

1ــ توضیح المسائل مراجع، ج 1، مسئلٔه 323.
2ــ اجوبة االستفتائات مقام معظم رهبری، ج 1، ص 43.
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شرایط وضو

شرايط وضو

شرايط وضو 
گيرنده

١ــ به قصد قربت )برای رضای خدا( وضو بگیرد
٢ــ استعمال آب برای او مانعی نداشته باشد؛ )وضو گرفتن موجب بیماری او نشود(

٣ــ خودش وضو بگیرد و دیگری او را وضو ندهد؛ )مگر در مواقع ضرورت(

شرايط اعضای 
وضو

٤ــ مانعی از رسیدن آب در اعضای وضو نباشد
٥  ــ صورت و دست ها و جای مسح سر و پا پاک باشد

کيفيت وضو
6ــ ترتیب اجزای وضو رعایت شود )از صورت شروع و به پای چپ ختم کند(

7ــ پی درپی وضو گرفتن رعایت شود؛ )بین اعمال وضو فاصلٔه زیادی نیفتد(

شرايط آب 
وضو

8   ــ آب وضو پاک باشد؛ )نجس نباشد(
9ــ آب وضو مباح باشد؛ )غصبی نباشد(

١ــ آب وضو مطلق باشد؛ )مضاف نباشد١(

تحقیق کنید
عالوه بر رعایت شرایط واجب وضو رعایت چه مسائلی در وضو مستحب است؟ 

وضوی جبیره
جبيره: وسیله ای است که با آن، روی زخم یا محل شکستگی را می بندند؛ )مانند: چسب زخم 

یا باند یا گچ گرفتن( یا دوایی که روی زخم می گذارند؛ )مانند پماد سوختگی(.
مسئله: اگر زخم یا شکستگی در صورت و دست ها باشد و روی آن باز بوده و آب ریختن برای 

آن ضرر داشته باشد، باید پارچه ای روی آن انداخته و دست تر روی آن کشید.
به طور معمولی  باید  نیست،  ندارد و روی زخم نجس  برای زخم ضرری  اگر آب  تبصرۀ 1: 

وضو گرفت.
تبصرۀ 2: اگر روی زخم نجس است، باید پارچٔه پاکی روی آن گذاشت و دست تر را به نیت 

وضو روی پارچه کشید.
تبصرۀ 3: در صورتی که باز کردن جبیره زحمت و مشقت نداشته باشد و آب هم برای زخم 

1ــ توضیح المسائل مراجع، ج 1، شرایط وضو، مسئلٔه 265 تا 294.



29

ضرر ندارد، باید جبیره را باز کند و وضو بگیرد.١
تبصرۀ 4: اگر خود جبیره نجس شود، باید پارچه پاکی روی آن گذاشته و روی آن دست تر 

بکشد.

1ــ توضیح المسائل مراجع، ج 1، احکام وضوی جبیره، مسئلٔه 324 تا 330.
2ــ وسائل الشیعه، ج 1، ص 367.

تحقیق کنید
در خصوص وضوی ارتماسی و کیفیت آن تحقیق کنید و در کالس بحث کنید.

 برای مطالعه

فلسفۀ وضو
وضو، خود یکی از عبادات است و شرط صحت نماز ــ  عالی ترین نشان بندگی 
ــ  است و حکمت اصلی آن، طهارت روح است که بسیار فراتر از فواید مادی و نتایج 
جسمانی است. امام علّی بن موسی الرضا  در روایتی زیبا می فرماید: »همانا امر 
شد تا بندگی و عبادت با وضو آغاز شود تا بندگان هنگامی که در پیشگاه خداوند متعال 
می ایستند و با او مناجات می کنند طهارت داشته، از آلودگی ها و نجاسات، پاک و مطیع 
اوامر الهی گردند، افزون بر این، وضو سبب می شود که آثار خواب آلودگی و کسالت بر 

طرف شده و قلب انسان در برابر خداوند متعال نور و صفا یابد«٢.
توانسته اند  گسترده  تحقیقات  از  پس  روان شناسی  و  پزشکی  علم  دانشمندان 

قسمتی از آثار بهداشتی وضو را به دست آورند که برخی از آنها عبارت اند از:
1ــ تعادل اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک که این تعادل نقش مؤثری در آرامش 

جسم و روح انسان دارد.
الزم به ذکر است، گرچه هنگام وضو تنها قسمت کمی از اعضای بدن شست وشو 
داده یا با آب مسح می شوند، اما قسمت عمده ای از سلسلٔه اعصاب انسان در همین اعضا 

وضو متمرکز شده است.
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2ــ برطرف نمودن چربی ها، کثافات و میکروب های صورت و دست ها چند نوبت 
در روز که نتیجٔه آن تنفس پوست است و در نتیجه موجب سالمت بدن و چشم هاست.

ـ  گردش و جریان سریع خون در اعضای بدن که باعث آمادگی سلول های مغز برای  3ـ
تفکر و تمرکز خواهد شد.

4ــ رعایت مستحبات وضو مانند: استنشاق، مضمضه کردن آب، مسواک کردن 
دندان ها و… آثار و برکات وضو را بیشتر نموده و باعث نظافت و بهداشت دهان و دندان 
و مجاری تنفسی بینی شده و در جلوگیری از بیماری های زکام، سل، تنگی نفس، آسم و 

امراض ریوی و… نقش مؤثر  دارد.
و این تنها قسمتی از آثار و برکات وضو و فواید بهداشتی آن است و چه بسا با 

پیشرفت علم مطالب شگفت انگیز دیگری کشف شود.١

1ـ آیا می توان نماز میت را بدون وضو خواند؟ چرا؟
2ـ کسی که برای خواندن دعا یا قرآن وضو گرفته می تواند با آن وضو نمازهای 

واجب را بخواند؟
3ـ وضوی کسی که در مقدمات وضو به او کمک شده )مثالً برای او آب ریخته اند تا 

وضویش را بگیرد( چه حکمی دارد؟

1ــ اقتباس از حکمت ها و اسرار علمی احکام بهداشتی اسالم اثر آیت الله احمد اهتمام، ص 154 و فلسفٔه احکام از منشورات مرکز 
فرهنگ و معارف قرآن ص 33.

بیندیشیم و پاسخ دهیم 

با یک لیوان آب در کالس به صورت عملی وضو بگیرید.

فعالی کالسی
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درس ششم

طهارت معنوی )2(

َرُكْم َو لُِيِتَمّ نِْعَمتَُه َعلَيُْكْم  ما ُيريُد الّلُه لَِيْجَعَل َعلَيُْكْم ِمْن َحَرٍج َو لِكْن ُيريُد لُِيطَهِّ
لََعلَُّكْم تَْشُكُروَن ١

خداوند نمی خواهد )با احکام خود( بر شما رنج و سختی و مشقت قرار دهد؛ بلکه 
می خواهد شما را )از انواع آلودگی ها( پاک کند و نعمت خود را بر شما تمام نموده تا 

شکر او را به جای آورید.

1ــ سورٔه مائده، آیٔه 6.

برای یک مسلمان حقیقی آنچه مهم است اطاعت از فرمان خداوند حکیم است، چه فرمان دهد 
که قسمتی از بدن شسته شود )مانند وضو(  یا فرمان دهد که تمام بدن شسته شود )مانند غسل(. در شرع 
مقدس اسالم، غسل طهارتی است که از شستن تمام بدن حاصل می شود و این عمل معنوی باید با قصد 
قربت و برای رضای خدا انجام گیرد. بنابراین، اگر کسی بدون قصد قربت بدن خود را بشوید، تنها از 

نظافت ظاهری بهره برده و از طهارت معنوی محروم است.

برخی از غسل های واجب
غسل به واسطٔه »جنابت« واجب می شود، همچنین مسلمانی که از دنیا می رود واجب است او را 
غسل دهند که به آن »غسل مّیت« می گویند و نیز کسی که به بدن میتی دست بگذارد واجب است غسل 

کند که به آن »غسل مّس مّیت« می گویند.
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غسل های مستحب
غسل های  به  مسلمان  انسان  است  سزاوار  و  است  مستحب  متعددی  موارد  در  نمودن  غسل 

مستحب نیز اهمیت دهد. برخی غسل های مستحب عبارت اند از:
1ــ غسل جمعه که استحباب فراوان داشته و بسیار به آن توصیه شده است.

 بهترین زمان غسل جمعه از اذان صبح جمعه تا اذان ظهر جمعه است. اّما اگر بعد از ظهر 
جمعه هم موفق نشد، می تواند روز شنبه قضای آن را به جا آورد.

2ــ غسل شب های ماه مبارک رمضان، به ویژه شب های قدر.
3ــ غسل روزهای عید؛ مانند: عید غدیر، فطر، قربان، نوروز، مبعث، نیمٔه شعبان، میالد پیامبر 

اسالم.
4ــ غسل زیارت ائمه اطهار  )از دور یا نزدیک(، احرام، طواف خانٔه خدا.

5  ــ غسل ورود به مسجد الحرام، مسجد النبی، ورود به شهر مکه و مدینه.
6  ــ غسل دادن کودک تازه متولد شده، از زمان والدت تا روز هفتم.

7ــ غسل توبه از گناهان.١
سؤال: اگر غسل های متعددی از واجب و مستحب جمع شوند، آیا انجام یک غسل از همٔه 

غسل ها کفایت می کند؟
همٔه مراجع: آری، کفایت می کند.٢

کیفیت غسل
در غسل باید تمام بدن شسته شود و به دو صورت ترتیبی و ارتماسی انجام می شود:

غسل ترتيبی: پس از نیت، ابتدا سر و گردن، سپس سمت راست، سپس سمت چپ، شسته 
می شود.٣ 

غسل ارتماسی: نیت غسل کرده و زیر آب می رود به نحوی که آب تمام بدن او را فرا گیرد، یا 
آنکه زیر آب می رود، سپس نیت غسل کرده و بیرون می آید.

نمازش قضا  ترتیبی کند  آنکه اگر غسل  ندارد، مثل  ترتیبی وقت  برای غسل  اگر فرد  مسئله: 

1ــ توضیح المسائل مراجع، ج 1، مسئلٔه 644 و 645، عروة الوثقی، ج 1، باب نهم در غسل های مستحب.
2ــ توضیح المسائل مراجع، ج 1، مسئلٔه 389.

3ــ برخی مراجع در غسل ترتیبی ابتدا شستن سر و گردن، سپس بقیٔه بدن را کافی می دانند.
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می شود، ولی برای غسل ارتماسی وقت دارد، باید غسل ارتماسی کند.١

غسل جنابت
»جنابت« به دو صورت حاصل می شود:

1ــ بیرون آمدن منی؛ کم باشد یا زیاد، در خواب باشد یا بیداری.
2ــ آمیزش با دیگری؛ منی بیرون بیاید یا نیاید.

تبصره: مایعی که از انسان خارج می شود با سه شرط منی بوده و غسل جنابت واجب می شود:
 1ــ با شهوت خارج شود

 2ــ با جستن بیرون آید
 3ــ بدن سست شود.٢

کسی که جنب شده، انجام برخی کارها بر او واجب، برخی کارها حرام، برخی کارها مکروه و 
برخی کارها مستحب است.

احکام جنب

انجام غسل برای خواندن نماز یا گرفتن روزه واجب

حرام

توقف نمودن در مساجد یا حرم امامان معصوم 
رفتن به مسجد الحرام و مسجد النبی 

لمس خط قرآن، اسامی خداوند متعال، پیامبران و چهارده معصوم 
خواندن سوره هایی از قرآن که آیات سجدٔه واجب دارند

مکروه
خوردن و آشامیدن و خوابیدن )که با وضو گرفتن کراهت از بین می رود(

همراه داشتن قرآن، خواندن بیش از هفت آیه، لمس جلد و حاشیه های قرآن
روغن مالی کردن بدن، مانند استفاده از کرم یا ژل 

بول نمودن پس از خروج منی، تا باقیماندٔه منی از بدن خارج شودمستحب

1ــ توضیح المسائل مراجع، ج 1، مسئلٔه 370.
2ــ توضیح المسائل مراجع، ج 1، مسئلٔه 345 و 346.
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خود ارضایی
یکی از گناهان کبیره، استمنا یا خودارضایی است؛ یعنی انسان با خود کاری کند که از او منی 
خارج شود، و اگر  کسی این گناه بزرگ و عمل حرام را مرتکب شد و از او منی بیرون آمد، واجب 

است غسل جنابت کند.

تیّمم
که  یا غسل می شود  »تیّمم« جایگزین وضو  مواقع  برخی  قرآن١  متعال در  طبق دستور خداوند 

موارد آن به شرح زیر است.
1ــ نداشتن وقت کافی برای وضو يا غسل

 هرگاه وقت به قدری تنگ باشد که اگر وضو بگیرد، یا غسل کند، تمام نماز یا قسمتی از آن، 
خارج از وقت خوانده می شود، باید تیّمم کند تا نماز را قبل از اتمام وقت بخواند.

2ــ ترس از ضرر
 کسی که بیماری دارد و احتمال می دهد مصرف آب برای او ضرر دارد، باید تیّمم کند.

3ــ نياز به آب برای حفظ جان
 اگر مقدار کمی آب دارد و احتمال می دهد خود و اطرافیانش به سختی و تشنگی دچار  شوند، 

آب را برای مصرف کنار بگذارد و تیّمم کند.
4ــ نياز به آب برای تطهير

 اگر مقدار کمی آب دارد و بدن یا لباسش نجس شده، اولویت با تطهیر بدن و لباس است و اگر 
آبی باقی نماند، تیّمم کند.

5  ــ پيدا نکردن آب
اگر برای وضو یا غسل آب وجود ندارد، واجب است برای پیدا کردن آب جست وجو کند و 
پس از مأیوس شدن از یافتن آب، تیّمم کند. اما اگر تهیٔه آب یا استعمال آن به قدری سختی و مشقت 

دارد که قابل تحمل نباشد، الزم است تیّمم کند.
6  ــ نداشتن آب مباح

 اگر آب یا ظرف آب، غصبی و مال دیگران است و آب و ظرفی غیر از آن موجود نیست، وضو 
یا غسل ساقط شده و الزم است تیّمم کند.

1ــ سورٔه مائده، آیٔه 6 و سورٔه نساء، آیٔه 43.
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تبصره: وضو گرفتن از نهرهای بزرگ اگر چه انسان نداند که صاحب آنها راضی است، اشکال 
ندارد.١

تبصره: اگر عمدًا نماز را به قدری تأخیر بیندازد که دیگر وقت برای وضو و غسل باقی نماند، 
می تواند تیّمم کند و نماز را با تیّمم بخواند، اما معصیت کرده است.2

همچنین اگر در ماه مبارک رمضان قبل از اذان صبح، غسل واجب را عمدًا به تأخیر اندازد 
تا وقت تنگ شود، می تواند با تیّمم وارد اذان صبح شود و روزه اش صحیح است. اما معصیت کرده 

است.

کیفیت تیّمم
1ــ نّیت: باید مشخص کند که تیّمم او بدل از وضو است یا غسل.
2ــ زدن کف دو دست با هم بر چیزی که تیّمم بر آن صحیح است.

 تیّمم بر خاک پاک، ریگ، شن، کلوخ و سنگ، که پاک و مباح باشند، صحیح است. 
تبصره: اعضای تیّمم باید پاک باشند و مانعی روی آنها نباشد، حتی انگشتر.

3ــ کشیدن کف دو دست بر تمام پیشانی )از محل روییدن موی سر تا روی ابروها و دو طرف 
پیشانی(.

4ــ کشیدن کف دست چپ بر پشت دست راست از مچ تا نوک انگشتان.
5  ــ کشیدن کف دست راست بر تمام پشت دست چپ از مچ تا نوک انگشتان.

یادآوری
تمام کارهایی که با وضو یا غسل می توان انجام داد؛  مانند نماز خواندن، 
قرآن خواندن و… با تیّمم بدل از وضو و غسل هم می توان انجام داد.
هر کاری کـه وضو و غسل را باطل می کند، تیّمم را نیز باطل می کند.

به محض آنکه عذر برطرف شد، تیّمم نیز برطرف می شود.

1ــ توضیح المسائل مراجع، ج 1، مسئلٔه 271.
2  ــ توضیح المسائل مراجع، ج 1، مسائل 648 تا 683.
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برای مطالعه

اولين رسالۀ توضيح المسائل
شیخ صدوق )ره( می نویسد: با یکی از نوادگان امام موسی بن جعفر  همنشین 
و از این مجالست بسیار مفتخر و سرفراز بودم. روزی ایشان از کتاب زکریای رازی به 
نام »من ال یحضره الطبیب« ]کسی که طبیب نزد او حاضر نیست[ نام برد و گفت: کتابی 
است در علم طب، جامع و کافی، تو نیز در خصوص فقه و احکام دین کتابی بنویس و نام 
آن را فقیه »من ال یحضره الفقیه« ]کسی که فقیه نزد وی حاضر نیست[ بگذار تا دیگران 

هنگام نیاز به دانستن حالل و حرام از آن استفاده کنند.
شیخ صدوق به این توصیه عمل می کند و یک دورٔه کامل فقه را از باب »طهارت« 
تا »دیات« جمع آوری نموده و فتاوای خود را در آن کتاب بر اساس آیات و روایات تنظیم 

می نماید. به عنوان نمونه، به یک روایت در باب تیّمم اشاره می شود:
»به رسول خدا        عرض کردند: شخصی ُجنْب شد، در حالی که بیماری آبله 
داشت او را غسل دادند. مریض جان سپرد. رسول خدا  فرمود: کسانی که این 
را سؤال  او  قتل رساندند! چرا مسائل  به  را  او  دادند،  این حالت غسل  در  را  مریض 
نکردند و ندانسته او را غسل دادند؟ چرا او را تیّمم ندادند؟ به درستی که درمان جهل، 

سؤال کردن و پرسیدن است١«.

1ــ من ال یحضره الفقیه، ج 1، کتاب الطهاره، باب تیّمم، حدیث 219.

تحقیق شود
در بیمارستانی دو مادر جداگانه کودک خود را به دنیا آوردند، در مورد اول هنگام تولد، 
کودک از دنیا رفت و در مورد دوم هنگام تولد، مادر از دنیا رفت. چند غسل میت و چند 

غسل مسّ مّیت واجب و بر چه کسانی واجب می شود؟ 
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آیا حمام  را شست وشو می دهند،  بدن خود  و  گرفته  نیز دوش  غیر مسلمانان  1ـ 
گرفتن آنها به جای غسل و طهارت محسوب می شود؟ آثار طهارت را دارد یا خیر؟

2ـ با مراجعه به رسالهٔ توضیح المسائل مواردی را که »غسل جنابت«، »غسل مّیت« 
و »غسل مسّ  مّیت« ساقط می شوند، استخراج نمایید. 

3ـ شخصی در روز جمعه ماه مبارک رمضان به زیارت امام رضا  رفته است و در 
هنگام استراحت محتلم شده است ! چه غسل هایی بر او واجب و مستحب است؟ آیا می تواند 

با یک غسل همهٔ غسل ها را انجام دهد؟ نیت او چگونه باید باشد؟
4ـ آیا زیر دوش حمام می توان غسل ارتماسی نمود؟ چرا؟

5  ـ فتوای امام خمینی)ره(، مقام معظم رهبری و مرجع تقلید خود را در خصوص 
حرمت خواندن سوره هایی که سجدهٔ واجب دارند بر شخص جنب، به دست آورده و در کالس 

مطرح کنید.
جنابت  از غسل  بدل  تیّمم  دارد  برای چشمش ضرر  آنکه آب  دلیل  به  6  ـ شخصی 
نموده و نفر دوم به دلیل کمبود وقت، تیّمم بدل از غسل نموده، حکم این دو نفر برای 

ورود به مسجد کدام گزینه است؟
الف( هر دو مـی توانند بـه مسجد بروند   

ب( هیچ کدام نمی توانند به مسجد بروند 
ج( نفر اول می تواند، نفر دوم نمی تواند       

د( نفر اول نمی تواند، نفر دوم می تواند   
7ـ شخصی به علت قطع آب، با تیّمم مشغول خواندن نماز شد، در وسط نماز آب 

وصل شده و در لوله ها جاری شد، حکم نماز وی چگونه است؟

بیندیشیم و پاسخ دهیم 
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حّس پرستش و عبادت در وجود تمامی موجودات نهاده شده و هر موجودی نیاز به پرستیدن 
مافوق را در درون خویش احساس می کند. کسانی که تحت تربیت و تعلیم انبیای الهی قرار گرفتند، 
موجود مافوق خود را به درستی شناختند و به عبادت و پرستش او مشغول شدند، اما کسانی که از مسیر 

صحیح هدایت منحرف شدند، به جای پرستش خداوند یکتا به پرستش بت های بی جان روی آوردند.

نماز در همۀ ادیان
اما  کرده اند،  دعوت  او  با  نیایش  و  برابر خدا  در  عبادت  به  را  پیروان خود  آسمانی  ادیان  همٔه 
بهترین، کامل ترین، آسان ترین و پر ثمر ترین عبادت را پیامبر خاتم، حضرت محمد مصطفی  برای 

بشر به ارمغان آورد. سیرهٔ آن حضرت، آموزش نماز به تازه مسلمانان بود.

1ــ سورٔه اسراء، آیٔه 44.

درس هفتم

آغاز نماز

ماواُت الّسبُْع َو اأْلَْرُض َو َمْن فيِهنَّ َو إِْن ِمْن َشْي ءٍ إِالّ ُيَسبُِّح  ُتَسبُِّح لَُه الَسّ
بَِحْمِدِه َو لِكْن ال تَْفَقُهوَن تَْسبيَحُهْم ١

به  همگی  هستند،  آنها  در  که  کسانی  همه  و  زمین  و  هفت گانه  آسمان های  تمام 
ستایش و تسبیح خدا مشغول هستند و هیچ موجودی نیست مگر آنکه حمد و ستایش او 

را می گوید، ولی شما حمد و سپاس آنها را نمی فهمید.
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روزی گروهی از اعراب نزد رسول خدا   آمده و عرض کردند: مسلمان می شوند، به شرط 
آنکه نماز نخوانند. پیامبر اکرم   قبول نکرده و فرمودند: در دینی که نماز نباشد، هیچ خیر و برکتی 

وجود نخواهد داشت.١
آثار و برکات نماز

نماز در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی انسان، اثر مستقیم گذاشته و آثار و برکات آن، دنیا 
و آخرت او را تحت تأثیر قرار می دهد. البته این تأثیرگذاری، مشروط به دانستن مسائل و احکام نماز 

و رعایت آنهاست.

1ــ بحار االنوار ج 27 ص53.

تحقیق کنید
در خصوص آثار و برکات نماز تحقیق کرده و در کالس مطرح نمایید.

احکام و مسائل نماز
احکام و مسائل نماز در سه بخش کلی مطرح می شود:

بخش اّول: مسائلی که قبل از خواندن نماز باید رعایت شود و به آن »مقدمات نماز« می گویند.
بخش دوم: مسائلی که هنگام خواندن نماز باید مراعات شود و شامل واجبات یازده گانه )رکنی 

و غیر رکنی( و انجام مستحبات مربوط به نماز است که به آن »مقارنات نماز« می گویند.
بخش سوم: انجام کارهایی که موجب باطل شدن نماز می شود و به آنها »مبطالت نماز« می گویند.
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طهارت های سه گانه
٭ وضو، غسل و تیّمم

٭ نمازگزار به حسب وظیفه باید وضو بگیرد یا غسل کند و در صورت عدم 
امکان، تیّمم نماید

وقت نماز
ظهر، عصر،  نمازهای صبح،  فضیلت  وقت  و  مشترک  وقت مخصوص،  ٭ 

مغرب و عشا
٭ زمان واجب شدن نماز آیات، نماز عید، نماز مّیت

لباس نمازگزار

نماز  خواندن  هنگام  عورتین  پوشش  مردان  برای  واجب  پوشش  حداقل  ٭ 
است، گرچه مستحبات مخصوص پوشش فراوان است

٭ پاک باشد، مباح باشد )غصبی نباشد(
٭ اجزای مردار یا حیوان حرام گوشت نباشد

٭ لباس مردان نباید از جنس طال یا ابریشم خالص باشد

مکان نماز
٭ پاک باشد ٭ غصبی نباشد ٭ بی حرکت باشد ٭ پستی و بلندی زیاد 
نداشته نباشد ٭ به نحوی باشد که بتوان رکوع و سجود را به راحتی انجام 

داد

٭ نجاسات یازده گانه از بدن، لباس و مکان نمازگزار برطرف شودبر طرف نمودن نجاسات

٭ طوری بایستد که بگویند رو به خانٔه کعبه ایستاده استقبله

مسئلۀ 1: )وقت(: زمانی انسان می تواند مشغول نماز شود که یقین کند وقت داخل شده است 
و این یقین با گفتٔه دو نفر عادل مورد اعتماد یا با اذان گفتن مؤذن وقت شناس و مورد اطمینان حاصل 

می شود.
تبصره: اگر در بین نماز یا پس از نماز بفهمد که قبل از اذان )داخل شدن وقت( نماز خوانده، 

نمازش باطل است. گرچه پیش از  ورود در نماز، یقین داشته که وقت داخل شده است.
مسئلۀ  2: )پوشش(: مرد باید در حال نماز، عورتین خود را بپوشاند؛ البته بهتر است از ناف 
تا زانو را بپوشاند و بهتر آن است که پوشش کاملی که معموالً در برابر افراد به تن دارد، برای نماز هم 

از آن پوشش استفاده کند.
این صورت  در  و  بخوانند،  نماز  یا ساعت طال  زنجیر  انگشتر،  با  نمی توانند  مردان  مسئلۀ  3: 

نمازشان باطل است.
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تبصره: در موارد زیر نماز صحیح است.
الف( اگر نداند یا شک داشته باشد که لباسش نجس است و پس از نماز بفهمد که نجس بوده است.

ب( اگر شک دارد که لباسش از پشم یا چرم حیوان حالل گوشت است یا حرام گوشت.
ج( اگر لباسش از پوست سنجاب و خز باشد.

د( اگر نداند یا فراموش کند که انگشترش از طال بوده و با آن نماز بخواند.
هـ( اگر از روی ناچاری و در حالت اضطرار با لباس غصبی، ابریشم خالص و طالباف یا لباسی 

که از مردار تهیه شده نماز بخواند، در حالی که لباسی غیر از اینها نداشته است.١

تحقیق کنید
نماز خواندن با لباسی که خمس یا زکات آن پرداخته نشده است چه حکمی دارد؟ 

چرا؟

مسئلۀ  4: )مکان(: نماز خواندن در ملک غصبی یا روی فرش غصبی یا در ماشین غصبی 
باطل است.

تبصره: موارد زیر جزء ملک غصبی است و نماز خواندن در آن باطل است:
الف( نماز خواندن صاحب خانه در خانه ای که اجاره داده است )البته بدون کسب رضایت از 

مستأجر(.
ب( نماز خواندن در ملک شریکی، اگر رضایت شریک حاصل نشود.

مسئلۀ   5: مکان نمازگزار باید بی حرکت باشد و اگر مجبور شود در هواپیما، قطار یا کشتی 
نماز بخواند باید رو به قبله بایستد و اگر وسائل نقلیه از قبله برگشتند، نمازگزار در حال نماز به سمت 

قبله برگردد.٢
نماز  پیامبر و امامان معصوم   باید رعایت ادب را بکند و جلوتر از قبر  انسان  مسئلۀ  6: 

نخواند.٣

1ــ توضیح المسائل مراجع، ج 1ــ مسائل 799، 800، 802، 815، 821، 824، 827، 829، 830، 831، 832، 834، 835، 839.
2ــ مسئلٔه 880.
3ــ مسئلٔه 884.
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مسئله 7: مکان نمازگزار اگر نجس است، نباید تری آن به اندازه  ای باشد که رطوبت آن به بدن 
یا لباس نمازگزار برسد.١

مسئلۀ 8: کسی که می خواهد نماز بخواند باید برای پیدا کردن قبله کوشش نماید و اگر موفق به 
پیدا کردن قبله نشد، اگر فرصت کافی دارد، بهتر است٢ به چهار طرف نماز بخواند، تا حداقل یکی از 

نمازها رو به قبله خوانده شود.٣

تحقیق کنید
رو به قبله بودن در چه مواقعی مستحب است؟ 

1ــ پس از مسئلٔه 855، شرط چهارم.
2ــ امام خمینی: واجب است.

3ــ توضیح المسائل مراجع، ج 1، مسئلٔه 784.

برای مطالعه
عالوه بر نماز، موارد دیگری نیز متوقف بر دانستن قبله است، مانند: ذبح حیوان، 
رو به قبله نمودن محتضر )کسی که آخرین لحظات زندگانی خود را سپری می کند(، دفن 
اموات. همچنین در توالت، نباید رو به قبله یا پشت به قبله نشست. بنابراین، باید راه های 

تشخیص قبله را بدانیم:
خانٔه کعبه در سمت جنوب غربی ایران واقع شده است، بنابراین، پیدا کردن یکی 
از جهات چهارگانه اصلی )شمال، جنوب، مشرق و مغرب( در یافتن جهت قبله، نقش 
مؤثری دارد. اگر انسان به سمت شمال بایستد، پشت سر او جنوب، سمت راست مشرق 

و سمت چپ او مغرب است.
1ــ طلوع و غروب آفتاب: خورشید از سمت مشرق طلوع می کند و در سمت 
مغرب غروب می کند. بنابراین، اگر به گونه ای بایستیم که سمت راست ما به سمت مشرق 
باشد، سمت چپ به سمت مغرب قرار می گیرد و اندکی تمایل به سمت چپ، جنوب غربی 

و قبله را معین می کند.
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2ــ طلوع هالل ماه: هالل ماه قمری از سمت مغرب طلوع می کند و در نیمٔه 
اول ماه، گردی هالل به سمت مغرب است و نیمٔه دوم ماه، گردی هالل به سمت مشرق 

است.
به  انگور  دانٔه ستاره های خوشٔه  به شمال است و آخرین  3ــ ستاره قطبی رو 
در شب های  )که  راه شیری  در سپیدی وسیع کهکشان  نیز  و  دارد  قرار  سمت جنوب 
به سمت  بریدگی  آن  که  دارد  وجود  بریدگی  یک  است(  رؤیت  قابل  به وضوح  تاریک 
جنوب غربی و قبله واقع شده است و به همین دلیل است که به کهکشان راه شیری، راه 

قبله هم گفته شده است.
4ــ قبور مسلمانان نیز یکی از راه های تشخیص قبله است. اگر به نحوی بایستیم 
که باالی قبر سمت راست ما قرار گیرد و پائین قبر سمت چپ ما باشد، قبله روبه روی 

ما خواهد بود.
5  ــ در دو روز از سال )6خرداد و24تیر( هنگام ظهر شرعی مکه١ آفتاب در باالی 
خانٔه کعبه قرار می گیرد و در آن لحظه خانٔه کعبه سایه ندارد، در این هنگام تشخیص قبله 
در هر نقطه از زمین بسیار آسان است به این نحو که شاخصی را در زمین قرار می دهیم 
و اندک سایه ای که در کنار آن ایجاد می شود، راه قبله را نشان می دهد؛ یعنی از سر سایه 
به سمت شاخص مسیر قبله است. بنابراین در آن ساعت هر کسی در هر نقطه از جهان 

که به سمت خورشید باشید، رو به قبله است.٢

1ــ در 6 خرداد اذان ظهر مکه به وقت تهران ساعت 13:53 دقیقه رسمی و در 24 تیر ساعت 14:01 دقیقه رسمی است.
2ــ فقه، ج 1، ص 15، به نقل از مجلٔه نور علم، ش 44، ص 196.
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1ـ با مراجعه به رسالهٔ توضیح المسائل، وقت مخصوص و مشترک نماز ظهر و عصر 
را مشخص نمایید.

2ـ اذانی که از صدا و سیما پخش می شود، آیا می تواند مورد اطمینان قرار گیرد 
یا خیر؟

3ـ مردی برای شنا به استخر رفته و متوجه می شود نمازش را نخوانده است، آیا با 
همان لباس شنا می تواند نماز بخواند؟

تزریق  جای  که  شود  متوجه  نماز  خواندن  و  آمپول  تزریق  از  پس  انسان  اگر  4ـ 
خون ریزی کرده و او متوجه نشده است حکم نمازی که خوانده چیست؟ تکلیف وی برای 

نماز بعدی چیست؟
5  ـ کسی که می خواهد نماز مستحبی بخواند در چه زمانی باید جهت قبله را رعایت 

کند و در چه زمانی می تواند شرط رو به قبله بودن را رعایت نکند؟

یندیشیم  پاس دهیم 
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صورت زیبای نماز
انسان از دو بُعد جسم و روح تشکیل شده است. اگر نماز را به یک انسان زیبا تشبیه کنیم: 
جسم نماز، احکام و مسائل نماز است و روح نماز هم مسائل باطنی و درونی نماز مانند: والیت اهل بیت 
، حضور قلب، خشوع و خضو ع است. اگر جسم انسان از اعضا و جوارح گوناگون تشکیل 
شده که وجود برخی از آنها الزم و ضروری است و نبود آنها جسم را از حرکت می اندازد، نماز نیز این 
گونه است. برخی احکام و مسائل نماز ضروری و واجب است و نبود آنها نماز را باطل می کند و برخی 

از آن مسائل مستحب است که شرط کمال نماز است و صورت نماز را زیباتر می کند.

مقارنات نماز
مسائلی که هنگام خواندن نماز رعایت می شود، یا واجب است یا مستحب و واجبات نماز نیز یا 

درس هشتم

ارکان و واجبات نماز

الََة کَانَْت َعلَى الُْمْؤِمنِيَن کِتَابًا َمْوُقوتًا١ الََة ِإنَّ الصَّ  َفأَِقيُموا الصَّ
پس نماز را )به طور کامل( به جای آورید، زیرا نماز برای اهل ایمان وظیفه ای 

ثابت در اوقات معین است.

1ــ سورٔه نساء، آیٔه 103.
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رکنی است یا غیر رکنی.
واجبات رکنی: آن بخش از واجبات نماز که اگر سهوًا به جا آورده نشود یا کم و زیاد شود، 

نماز باطل می شود، ارکان نماز می گویند؛ مانند: رکوع و سجود.
واجبات غير رکنی: آن بخش از واجبات نماز است که اگر از روی فراموشی کم یا زیاد شود، 

نماز باطل نمی شود؛ مانند: قرائت، تشهد.1

1ــ توضیح المسائل مراجع، مسئلٔه 942.

جدول مسائل نماز )2(

ود.
ی ش

ت م
عاي

ز ر
نما

م  
گا

 هن
 که

لی
سائ

م
نی

رک
ت 

جبا
وا

٭ قصد انجام نماز برای خدانيت

٭ ایستادن کامل هنگام نماز با آرامش و استقالل، بدون تکیه دادن به جاییقيام

٭ گفتن »الله اکبر« پس از نیت تکبيرةاالحرام

٭ خم شدن به مقداری که دست ها به زانوها برسدرکوع

٭ قرار گرفتن هفت موضع از بدن بر روی زمین )پیشانی، دو کف دست، دو سر سجده
زانو، دو سر انگشت بزرگ پا(

نی
رک

ير 
ت غ

جبا
وا

٭ خواندن حمد و سوره در رکعت اول و دوم نماز و خواندن حمد یا تسبیحات اربعه قرائت
در رکعت سوم و چهارم

ذکر

یا سه مرتبه  العظیم و بحمده(  ٭ هنگام رکوع ذکر مخصوص رکوع )سبحان ربی 
سبحان الله

٭ هنگام سجده ذکر مخصوص سجده )سبحان ربی االعلی و بحمده( یا سه مرتبه 
سبحان الله 

٭ در رکعت دوم همٔه نمازها و رکعت سوم نماز مغرب و رکعت چهارم نمازهای ظهر تشهد
و عصر و عشا بعد از سجدٔه دوم

٭ پس از تشهد آخر نماز با خواندن سالم های مخصوص نماز به پایان می رسدسالم

٭ نماز از ابتدا تا انتها باید به ترتیبی که گفته شد )از نیت تا سالم( خوانده شودترتيب

٭ تمام افعال و ذکرهای نماز باید به صورت پیوسته و پشت سر هم خوانده شود و مواالت
بین آنها فاصلٔه طوالنی ایجاد نشود
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نکته های فقهی:
نکتۀ  1: )نيت(: نماز یا هر عبادت دیگر تنها باید برای انجام فرمان خداوند متعال به جا آورده 
شود و اگر غیر خدا را قصد کند؛ یعنی برای نشان دادن به مردم نماز بخواند، یا اینکه هم خدا را در نظر 

بگیرد و هم مردم را، نمازش باطل است.١ 
تبصره  ١: الزم نیست نیت را به زبان آورد؛ مثالً بگوید: چهار رکعت نماز ظهر می خوانم! حتی 
الزم نیست نیت را در ذهن خود مرور کند یا بر قلب خود بگذراند؛ بلکه همین مقدار که می داند چه 

می کند، کافی است.٢
»قیام« ایستادن هنگام گفتن تکبیرة االحرام و ایستادن قبل از رکوع واجب و رکن  نکتۀ  ٢: 
است؛ اما ایستادن هنگام خواندن حمد و سوره و ایستادن پس از رکوع واجب است، ولی رکن نیست؛ 

یعنی اگر فراموش کرد، نماز باطل نمی شود.٣
نکتۀ  ٣: )تکبيرة االحرام(:  باال بردن دست ها تا مقابل صورت هنگام گفتن تکبیرة االحرام یا 

تکبیرهای دیگر نماز مستحب است.٤

تحقیق کنید
قیام هنگام تکبیرة االحرام برای این افراد چگونه است؟

الف( کسی که خوابیده نماز می خواند؟
ب( کسی که نشسته نماز می خواند؟

ج( کسی که بر روی صندلی نماز می خواند؟ 

نکتۀ  4: )قرائت(: بلند خواندن حمد و سورٔه نماز صبح و مغرب و عشا و آهسته خواندن حمد 
و سورهٔ نماز ظهر و عصر و بلند خواندن بسم اللّه الرحمن الرحیم برای مردان واجب است.

تبصرۀ  1: بلند خواندن به معنای جوهره داشتن صدا می باشد. بنابراین، اگر کسی بیش از حّد 
معمول صدایش را بلند کند؛ مثالً  با فریاد زدن نماز بخواند، نمازش باطل است.٥

1ــ توضیح المسائل مراجع، مسئلٔه 946.
2ــ مسئلٔه 943.
3ــ مسئلٔه 958.
4ــ مسئلٔه 955.
5ــ مسئلٔه 996.
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تبصرۀ 2: اگر کسی از روی فراموشی نماز صبح یا مغرب و عشا را آهسته بخواند و نماز ظهر 
یا عصر را بلند بخواند اشکال ندارد، اما اگر از روی عمد باشد، نمازش باطل است١. 

به زبان عربی واجب است و اگر کلمه ای را از روی عمد  نماز،  تبصرۀ 3:  صحیح خواندن 
صحیح ادا نکند، نمازش باطل است٢.

نکتۀ 5:  )رکوع( هنگام رکوع پس از آنکه ذکر تمام شد باید راست بایستد و پس از آرام گرفتن 
بدن به سجده برود، و اگر از همان حالت رکوع به سجده برود نمازش باطل است٣.

تبصرۀ 1: اگر رکوع را فراموش کند و پیش از آنکه به سجده برسد یادش بیاید، الزم است قیام 
متصل به رکوع را انجام دهد؛ یعنی بلند شود و بایستد بعد به رکوع برود و چنانچه به حالت خمیدگی به 

رکوع برگردد، نمازش باطل است٤.
نکتۀ 6 )سجده(: هنگام سجده کردن باید پیشانی را بر روی زمین بگذارد و بهتر از هر چیزی 
تربت سیدالشهدا امام حسین  است و بعد از آن خاک های معمولی، سپس انواع سنگ و یا کوزٔه 

گلی و بعداز آن گیاه به شرطی که خوراکی مانند برگ درخت مو )انگور( نباشد٥.
تبصره ١: سجده بر روی چوب و کاغذ نیز صحیح است6.

بر آن سجده می کند گم شود و چیزی که سجده بر آن  تبصره ٢: اگر در بین نماز چیزی که 
صحیح است مانند )سنگ، چوب، کاغذ( نداشته باشد چنانچه وقت وسعت دارد، باید نماز را بشکند 
و آنچه که سجده بر آن صحیح است پیدا کند و نماز را دوباره بخواند، اما اگر وقت تنگ است و با 
شکستن نماز،  نمازش قضا می شود، باید به لباسش اگر از پنبه یا کتان است سجده کند و اگر از این 
جنس نبود، بر لباس از هر جنسی که  باشد، اگر آن هم ممکن نشد، بر پشت دست و اگر آن هم ممکن 

نبود بر چیز معدنی مانند انگشتر عقیق سجده کند.7
تبصره ٣: هرگاه یکی از آیات سجده دار قرآن را شنید یا خواند بعد از تمام شدن آیه واجب 

است فوراً  سجده کند و اگر فراموش کرد، هر وقت یادش آمد باید سجده نماید.

1   ــ مسئلٔه 995.
2  ــ مسئلٔه 1000.
3ــ مسئلٔه 1040.
4ــ مسئلٔه 1041.
5ــ مسئلٔه 1083.

6ــ مسئلٔه 1076 و 1082.
7  ــ مسئلٔه 1087 . فتوای آیت اللّه مکارم و آیت اللّه سیستانی متفاوت است.
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سوره هایی که سجدهٔ واجب دارند عبارت اند از:
 سورهٔ سجده/ آیهٔ 15، سورهٔ فصلت/ آیهٔ 37، سورهٔ نجم/ آیهٔ 62، 

سورهٔ علق آیهٔ 91.

 برای مطالعه
:١ الُة لَها َأْربََعُة آالِف َحّدٍ : َالصَّ قال الصادق 

نماز چهارهزار مسئله دارد.
شهید اول )از علمای قرن هشتم هجری قمری( مسائل نماز را به دو بخش واجبات 
و مستحبات تقسیم نمود و دو کتاب در این رابطه تألیف نمود. کتاب اول: الفیه به معنای 
هزار گانه که در آن، احکام و مسائل واجب نماز را که هزار مسئله بود جمع آوری نمود.
کتاب دوم؛ نفلیه به معنای مستحبات که در آن احکام و مسائل مستحب نماز را 
که شامل سه هزار مسئله بود جمع آوری نمود. و شهید ثانی )از علمای قرن دهم هجری 

قمری( شرحی بر این دو کتاب نوشت با عنوان، شرح الفیه و شرح نفلیه.٢ 
زمان  حداقل  در  را  رکعتی  دو  نماز  یک  نمازگزار  وقتی  که  است  ذکر  به  الزم 
ممکن، یعنی دو دقیقه می خواند ناخودآگاه صدها مسئلٔه واجب و مستحب نماز را رعایت 

می کند.

1ــ من الیحضره الفقیه، ج 1 ، ص 288،  حدیث 599.
2 ــ دانستنی های الزم از نماز محمد وحیدی، ص 39.

تحقیق کنید
هنگام تشرف به زیارت امامان معصوم  برخی افراد در مقابل ضریح مقدس امام 

سجده می کنند. با مراجعه به رسالهٔ توضیح المسائل )احکام  سجده( تحقیق کنید :
این سجده در چه صورتی حرام است و در چه صورتی جایز است؟
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1ـ مقدمات نماز چه فرقی با مقارنات نماز دارد؟

2ـ با مراجعه به رسالهٔ توضیح المسائل )احکام قیام( به مسائل زیر جواب دهید:

الف( اگر نمازگزار در بین نماز از ایستادن عاجز شد، تکلیف نمازش چیست؟

ب( اگر نمازگزار از نشستن هم عاجز شد، چه باید بکند؟

ج( نمازگزاری که وظیفه اش خواندن نماز در حال نشسته یا خوابیده می باشد، اگر 

در بین نماز بتواند بایستد وظیفه اش چیست؟ مقداری از نماز را که در حال نشسته یا خوابیده 

خوانده چه می شود؟

3ـ در سجده، واجب است هفت عضو بدن روی زمین قرار بگیرد. )نکتهٔ 6( گذاشتن 

بینی بر روی مهر چه حکمی دارد؟

4ـ اگر نمازگزار در بین قرائت نماز ظهر و عصر متوجه شد که نماز را بلند می خواند 

وظیفه اش چیست؟

5  ـ شخصی در حال نماز خواندن است که کودکی مهر او را برداشته و فرار می کند، 

وظیفهٔ نمازگزار چیست؟

یندیشیم و پاسخ دهیم 
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و  دنیوی  زندگی  در  آن  فراوان  برکات  و  آثار  و  متعال  خداوند  یاد  اهمیت  و  ضرورت  به  نظر 
مطلوب  را  ارتباط  در شرایط خاصی،  این  واجب،  نمازهای  بر  اسالم عالوه  مقدس  اخروی، شارع 
شمرده و به همین دلیل برخی نمازهای مستحب را مطرح نموده، تا بندٔه سالک در هر زمانی که آمادگی 
الزم و نشاط کامل را در خود فراهم دید و در دل هوای محبوب را نمود، در برابر خدای قادر متعال 

ایستاده، با او خلوت گزیده و نماز بخواند.

1ــ سورٔه بقره، آیٔه 238.
2ــ  کافی، ج 3، ص 454.

درس نهم

 انواع نمازها
نمازهای واجب، نمازهای مستحب

الَةِ الُْوْسطَى َو ُقوُموا لِلَِّه َقانِِتينَ ١ لََواِت َو الصَّ  َحاِفظُوا َعلَى الصَّ
در اقامه همه نمازها )با توجه کامل( به ویژه نماز میانه )ظهر هر روز و نماز جمعه 

روز جمعه( کوشا باشید و برای عبادت خدا و دعا نمودن متواضعانه به پاخیزید.

پیامبراکرم  فرمودند : دل های بندگان خدا گاهی آمادگی و نشاط دارند و 
گاهی ندارند، پس هنگامی که آمادگی و نشاط دارند مستحبات را انجام دهید و 

اگر ندارند تنها به واجبات بپردازید.٢
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انواع نماز

١ــ نمازهای واجب

نمازهای یومیه )روزانه(

صبح ٢ رکعت

ظهر ٤ رکعت

عصر ٤ رکعت 

مغرب ٣ رکعت

عشا ٤ رکعت

نماز قضای پدر یا مادر که از دنیا رفته اند بر فرزند بزرگ تر

نماز آیات )خورشید گرفتگی، ماه گرفتگی، زلزله(

نماز میت

نماز طواف  خانٔه خدا

نماز نذر و قسم

٢ــ نمازهای مستحب

نمازهای نافله یومیه

صبح: 2 رکعت قبل از نماز صبح

ظهر: 8 رکعت قبل از نماز ظهر

عصر: 8 رکعت قبل از نماز ظهر

مغرب: 4 رکعت پس از نماز مغرب

عشا: 2 رکعت نشسته پس از عشاء  

نمازهای نافله شب

8 رکعت نماز شب

٢ رکعت نماز شفع

١ رکعت نماز وتر

نمازهای روزهای هفته

نمازهای ماه های سال

نمازهای ائمٔه اطهار
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برخی دیگر از نمازهای مستحب
نمازهای مستحب بسیار زیاد و متنوع اند که قسمتی از آنها در جدول قبل آمده و برخی دیگر از 

آنها عبارت اند از:
انتخاب  نماز  مسجد،  تحّیت  نماز  غدیرخم،  عید  نماز  سلمان،  نماز  حضرت  طیار،  نماز  جعفر 
همسر، نماز شب زفاف، نماز پوشیدن لباس نو، نماز شکر، نماز باران، نماز رفع بیماری، نماز شب اول 
قبر، نماز عید نوروز، نماز مسافرت، نماز استغفار و توبه، نماز جلب روزی، نماز حاجت، نماز فرزند 

برای والدین، نماز والدین برای فرزند.١

تفاوت نمازهای واجب و مستحب
1ــ نماز واجب در هیچ شرایطی ساقط نمی شود؛ اما نماز مستحب، اختیاری است.

2ــ غالب نمازهای مستحب دو رکعتی است، اما نمازهای واجب سه یا چهار رکعتی هم دارد.
3ــ نماز مستحب را می توان در حالت اختیار، نشسته یا خوابیده هم خواند.

4ــ در نماز مستحب می توان تنها به خواندن سورٔه حمد اکتفا کرد.
5  ــ شک میان رکعت اول و دوم نمازهای مستحب، مبطل نماز نیست؛ اما در نمازهای واجب 

مبطل است. 

تحقیق کنید
نماز استیجاری چه نمازی است؟

1ــ جهت آگاهی از کیفیت خواندن نمازهای مستحب به مفاتیح الجنان مراجعه فرمایید.
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جدول مسائل نماز)3(

کند
می 

طل 
ا با

ز ر
نما

که 
يی 

رها
کا

از بين رفتن شرط های نماز
٭ بدن یا لباس نجس شود

٭ پشت به قبله شود 
٭ وضویش باطل شود

از بين رفتن صورت ظاهری نماز
٭ به هوا پریدن
٭ دست زدن 

٭ خوردن و آشامیدن  

٭ خنده با صدا خنديدن و گريستن
٭ گریه با صدا )به شرطی که در امور دنیوی باشد(

٭ به صورت عمدی کلمه ای حتی دو حرفی یا مانند آن بگویدسخن گفتن

٭ دست روی دست گذاشتنتشّبه عمدی به غير شيعه
٭ گفتن آمین بعد از حمد

٭ در صورتی که چشم نبیند و گوش هم نشنودبه خواب رفتن

٭ فراموش کردن یا اضافه کردن رکوع و سجده هاکم يا زياد شدن ارکان نماز

٭ شک بین  رکعت اول و دومشک هايی که مبطل است
٭ شک بین دو و سه در نماز مغرب و…

تحقیق کنید
در حال  که  نمازگزاری  به  اگر کسی  است،  واجب  اینکه جواب سالم  به  توجه  با  1ـ 

خواندن نماز است سالم کند، وظیفهٔ نمازگزار چیست؟
2ـ هنگامی که نام مبارک پیامبر اکرم  شنیده می شود مستحب است صلوات 

بفرستیم. اگر نمازگزار نام  پیامبر اکرم  را شنید وظیفه اش چیست؟
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نماز آیات
یکی از نمازهای واجب که به سبب برخی حوادث واجب می شود، نماز آیات است. هنگام زلزله، 
ماه گرفتگی، خورشید گرفتگی، )هرچند کسی هم نترسد( و رعد و برق و طوفان های وحشتناک که معموالً 

باعث ترس مردم می شود، نماز آیات واجب می شود.

به  آیات  نماز  دارد.  رکوع  پنج  رکعت،  هر  در  و  است  رکعت  دو  آیات  نماز  آیات:  نماز  کیفیت 
روش های مختلف خوانده می شود که ساده ترین روش آن است که در هر رکعت، بعد از خواندن سورٔه 
حمد، یکی از سوره های قرآن را پنج قسمت کرده و قبل از هر رکوع یک قسمت آن خوانده می شود.١

1ــ  توضیح المسائل مراجع، مسئلٔه 1507

ندیشیم و پاسخ دهیم  ب

1ـ مجموع نمازهای واجب و مستحب شبانه روز چند رکعت است؟
2ـ در خصوص نماز آیات،  احکام و کیفیت خواندن آن تحقیق کرده و در کالس درس 

مطرح نمایید.
3ـ انجام چه کارهایی در نماز،  مبطل نماز نیست؟

4ـ شک های صحیح نماز را به صورت جدولی تهیه و تنظیم نموده و در کالس نصب 
نمایید.

5  ـ سالم کردن به نمازگزار چه حکمی دارد؟ 
ب( مستحب است     الف( واجب است   

د( حرام است   ج( مکروه است    
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یک مسلمان مؤمن، به دنبال رشد و کمال نماز خویش است تا به درجٔه قرب الی اللّه نزدیک تر 
شود. نماز کامل، نمازی است که در بهترین زمان )اول وقت( و در بهترین مکان )مسجد( و با بهترین 
کیفیت )به جماعت( خوانده شود. همچنین حضور قلب، خضوع و خشوع، درجٔه نماز را باالتر می برد 

و به رشد و کمال واقعی نزدیک می سازد.

مسجد پایگاه فرهنگ سازی
هر مسجد بخش کوچکی از دستگاه با عظمت فرهنگ اسالمی است که امام جماعت مدیریت آن 
را بر عهده دارد و مأمومین با حضور خود در این کانون های عبادی،  سیاسی و فرهنگی، نقش مفید و 

مؤثر نماز را در بعد اجتماعی آن آشکار می سازند.
مساجد عالوه بر آنکه جایگاه عبادت خدا هستند، کاربردهای فراوان دیگری در مدیریت فرهنگی 
جامعٔه اسالمی بر عهده دارند که حضور مستمر و با شور و شعور مأمومین همراه با مدیریت صحیح 

امام جماعت، باعث افزایش کارآمدی مسجد خواهد شد.٢

1ــ  سورٔه اعراف، آیٔه 29                              2ــ مستدرک الوسائل، ج3، ص 227.

درس دهم

مسجد و نماز جماعت

يَن َكما بََدَأُكْم تَُعوُدون ١  َو َأقيُموا ُوُجوَهُكْم ِعنَْد ُكلِّ َمْسِجٍد َو اْدُعوُه ُمْخلِصيَن لَُه الدِّ

در هر مسجدی هنگام عبادت رو به سوی خدا كنید و خدا را با ایمان خالص بخوانید.
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مسئلۀ 1: در شرع مقدس اسالم بسیار سفارش شده است که نماز را در مسجد بخوانید و بهتر 
بیت المقدس،  بعد مسجد کوفه، سپس  النبی  و  الحرام،  سپس مسجد  از همٔه مسجدها، مسجد 

سپس مسجد جامع هر شهر و بعد از آن مسجد محله و در آخر مسجد بازار است.
مسئلۀ 2: نماز خواندن در حرم امامان معصوم  مستحب، بلکه بهتر از مسجد است و 
نماز خواندن در حرم امیرالمؤمنین علی     هم برابری می کند با دویست هزار نماز که در مکان های 

دیگر خوانده می شود.١
مسئلۀ 3:  زیاد رفتن به مسجد و رفتن به مسجدی که نمازگزار ندارد مستحب است و همسایٔه 

مسجد اگر عذری نداشته باشد، مکروه است در غیر مسجد نماز بخواند.
مسئلۀ 4: مستحب است انسان با کسی که در مسجد حاضر نمی شود، غذا نخورد و در کارها 

با او مشورت نکند و همسایٔه او نشود و از او زن نگیرد و به او زن ندهد.٢ 
مسئلۀ 5:  تمیز کردن مسجد و کوشش در تأمین روشنایی و نیازهای آن مستحب است و کسی 
که می خواهد به مسجد برود، مستحب است خود را خوش بو کند و لباس پاکیزه و قیمتی بپوشد. با پای 

راست وارد و با پای چپ خارج شود.٣

1ــ توضیح المسائل مراجع، ج ١، مسئله 893 و 895.
2ــ همان، مسئله 896 تا 897

٣ــ همان، مسئله 912
4ــ اجوبة االستفتائات مقام معظم رهبری ، ج 1، ص 121، س 409

استفتائات
سؤال: برخی افراد مسجدی را ساخته اند و ادعا می کنند که آن را برای خود و اقوام و قبیلٔه 

خود ساخته اند، نماز خواندن در این گونه مساجد چه حکمی دارد؟ 
مسجد  نام  به  آنکه  از  پس  مسجد  العالی(:  ظله  )دام  خامنه ای  الله  آيت  حضرت  جواب 
ساخته شد، مختص به قوم و عشیره و قبیله و اشخاص نیست؛ بلکه برای عموم مسلمانان استفاده از 

آن جایز است.٤

تحقیق کنید
انجام چه کارهایی در مسجد مکروه است؟
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نماز جماعت
اجتماع مسلمانان، وحدت و یکپارچگی، برقراری ارتباط صمیمانه و مذهبی بین امت اسالم بر 
اساس قرآن و عترت  از اهمیت و ضرورت فوق العاده ای برخوردار است و یکی از مهم ترین 
مصادیق اجتماع عمومی مسلمانان، شرکت در مساجد و حضور در نماز جماعت است. تجّمع روزانه 
در نمازهای جماعت، تجّمع هفتگی در نمازهای جمعه، تجّمع سالیانه در نمازهای عید فطر و قربان و 
تجّمع بین المللی در ایام حج و در کنار خانٔه خدا از مصادیق توجه به وحدت و یکپارچکی امت اسالم 

است.
1ــ شرکت در نماز جماعت برای همه مستحب است، به ویژه همسایٔه مسجد و کسی که صدای 

اذان مسجد را می شنود.
2ــ سبک شمردن نماز جماعت حرام است و حاضر نشدن به نماز جماعت از روی بی اعتنایی 

جایز نیست.
به تنهایی خوانده  3ــ نماز جماعت بعد از اول وقت، بهتر است از نمازی که اول وقت، ولی 

شود.
4ــ نماز جماعت مختصر، بهتر است از نماز طوالنی که به تنهایی خوانده می شود.

تنهایی خوانده مستحب است  به  پامی شود، هر کسی که نمازش را  بر  5  ــ وقتی نماز جماعت 
مجددًا نمازش را به جماعت بخواند.

نمایند، واجب  نماز جماعت  به شرکت در  امر  آنان،  والدین  که  فرزندانی  بر  نماز جماعت  6  ــ 
می شود 1.

استفتائات
نماز  به مسجدی می رود که  نماز  برای خواندن  و  شخصی وارد شهر غریبی می شود  سؤال: 
جماعت در آن بر پاشده است، ولی امام جماعت را نمی شناسد، آیا می تواند به آن امام جماعت اقتدا 

کند؟
همۀ مراجع: اگر از اقتدای جمعی از مؤمنان ظاهر الصالح به عدالت امام جماعت اطمینان پیدا 

کند، اقتدا نمودن جایز است.2

1ــ توضیح المسائل مراجع، ج1، مسائل 1399 تا 1406، فتاوا متفاوت است.
2ــ جامع المسائل آیت اللّه فاضل لنکرانی،  ص 115، سؤال 402.
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نماز جمعه 

تحقیق کنید
امام جماعت چه شرایطی را بایستی دارا باشد؟

یکی از اجتماعات مهم مسلمانان که نقش مؤثر و مفیدی در جامعه دارد، نماز جمعه است. در 
اهمیت نماز جمعه همین بس که با حج خانٔه خدا مقایسه شده و در کنار نماز عید فطر و قربان مطرح 
می شود. نماز جمعه دو رکعت است و پیش از آن دو سخنرانی کوتاه )خطبه( دارد که توسط امام جمعه 

ایراد می شود. 

نماز مسافر
طبق فرمان خداوند متعال در قرآن، کسی که به مسافرت می رود الزم است نماز خود را مختصر 
کند١؛ یعنی نمازهای چهار رکعتی را دو رکعت بخواند. به شرط آنکه مقصد او بیش از 22/5 کیلومتر 

از محل سکونتش فاصله داشته باشد.
، شکسته شدن نماز شامل حال برخی افراد  طبق روایات رسیده از حضرات معصومین 

نمی شود و الزم است هنگام سفر نمازهای خود را کامل بخوانند؛ مانند:

1ــ سورٔه نساء، آیه 101
٢ــ وسائل الشیعه، ج 8، ص 520.

پیامبر اکرم  می فرماید :
اجازهٔ  مسافرت  در  که  فرموده  کرامت  امتم  و  من  به  هدیه ای  متعال  »خداوند 
است، پس  فرموده  را صادر  نماز(  نماز )شکسته شدن  و کوتاه شدن  روزه  افطار 

هر کس چنین نکند، هدیه خداوند متعال را رد کرده است«٢.
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1ــ سفر معصيت: یعنی کسی که اصل سفرش معصیت و نافرمانی از دستور خداوند است، 
مانند: فرزندی که بدون رضایت والدین یا زنی که بدون رضایت همسر خود به مسافرت رفته است. 
همچنین کسی که برای انجام گناه سفر می کند؛ مانند: کسی که برای سرقت یا شهادت دروغ به سفر 

می رود.
2ــ کثير السفر: کسی که دائم به سفر می رود یا کار او در سفر است؛ )مانند راننده(، نباید نماز 

خود را شکسته بخواند یا روزٔه خود را افطار کند.
،  مسجد کوفه و حرم مطهر  تبصرۀ 1: مکان های خاص: مسجد الحرام، مسجد النبی 
، چهار مکانی است که مسافر می تواند نمازهای خود رادر این چهار مکان به اختیار  امام حسین   

کامل یا شکسته بخواند.
3ــ اقامت ده روز: کسی که قصد دارد در یک مکان، ده روز یا بیشتر بماند، باید نمازهای 

خود را کامل بخواند.
4ــ اقامت سی روز: کسی که به مدت سی روز با تردید در مکانی مانده و قصد اقامت نکرده 

است، از روز سی و یکم به بعد باید نماز های خود را کامل بخواند.١
تبصرۀ 2: مسافر هنگامی که از شهر خود به مقداری دور شود که دیوارهای شهر را نبیند و 

اذان شهر را نشنود، باید نماز خود را شکسته بخواند و روزٔه خود را افطار کند )با وجود شرایط(.
استفتائات

اکثر  اطراف  در  امروزه  اینکه  به  توجه  با  می کنند؟  کجا حساب  از  را  مسافت شرعی  سؤال: 
شهرها، کارخانجات یا شهرک هایی احداث شده است، آیا آنها هم جزء شهر حساب می شوند؟

حضرت آيت الّلٰه مکارم شيرازی )ُمّدِظلُّه العالی(: آخرین خانه های شهر مبدأ مسافت است 
و شهرک ها و کارخانجات اطراف شهر که جدا هستند، جزء شهر محسوب نمی شوند.٢

1ــ توضیح المسائل مراجع، ج 1، مسائل 1295، 1325، 1335، 1356.

2ــ استفتائات جدید، آیت اللّه مکارم شیرازی، ج2، ص 117، سؤال 297.



61

 برای مطالعه
افرادی که به مسجد می روند و در نماز جماعت شرکت می کنند،  بهره و پاداش 
یکسانی ندارند. پیامبر اکرم  فرمودند: فردی در نماز جماعت شرکت می کند که هیچ 
بهره ای از نماز جماعت نمی برد و شخص دیگر، تنها یک بهره و پاداش می برد و شخص 
سوم بیست و چهار پاداش و دیگری هفتاد پاداش می برد و فرد دیگر، دویست پاداش 
دارد؛ در حالی که دیگری پانصد پاداش از نماز جماعت می برد! جابر بن عبداللّٰه انصاری 
، این مطلب را برای ما توضیح دهید که چگونه  برخاست و عرض کرد: یا رسول اللّٰه 

می شود هر نمازگزاری در نماز جماعت پاداش مخصوصی دارد!
فرمودند: پیامبر اکرم 

نماز  از  بهره ای  به رکوع و سجود می رود،  امام جماعت  از  ٭ کسی که زودتر 
جماعت ندارد. 

از  بهره  یک  می رود،  و سجود  رکوع  به  امام جماعت  با  زمان  هم  که  کسی  ٭ 
جماعت نصیب او می شود.

به رکوع و سجود  امام  از  اندکی پس  تبعیت می کند و  امام جماعت  از  آنکه  ٭ 
می رود، بیست و چهار بهره از نماز جماعت برخوردار می شود.

٭ آنکه  مسواک زده و در نماز جماعت شرکت کرده است، هفتاد بهره و پاداش 
از نماز جماعت می برد.

نماز  از  بهره  آمده اند، دویست  به مسجد  او مردم  اذان  با  آنکه مؤذن است و  ٭ 
جماعت می برد.

نماز  از  پاداش  و  بهره  پانصد  می کند،  ادا  را  امامت  حّق  که  جماعتی  امام  ٭   
جماعت نصیب او می شود.١ 

1ــ جامع االخبار، ص 196.



62 ان
سر

ه پ
ویژ

ام 
حک

ا

1ـ رفت و آمد به مساجد چه آثار و برکاتی می تواند داشته باشد؟

مانند    :  اسالم  ،  جهان  مهم  از مساجد  یکـی  دربـارۀ  دانش آمـوزان  از  یک  هرـ  2ـ 

، مسجد کوفه، مسجد جمکران،مسجد سهله، مسجد اعظم   قم،  مسجد  الحرام، مسجد النبی 

بیت المقدس مسجد ذوقبلتین و… تحقیق کند و در کالس درس ارائه نمایند.

امام  از  قبل  یا  بگوید  االحرام  تکبیرة  امام جماعت  از  قبل  که  نماز کسی  حکم  3ـ 

جماعت سالم نماز را دهد چیست؟

رانندهٔ  لوکوموتیوران،  خلبان،  شهری،  بین  اتوبوس  رانندهٔ  روزهٔ  و  نماز  حکم  4ـ 

تاکسی درون شهری، ناخدای کشتی، رانندهٔ اتوبوس شرکت واحد در شهر خود یا در حال 

سفر چیست؟

5  ـ فرزندی که برای یادگیری احکام واجب خود به سفر رفته، در حالی که پدرش 

راضی نیست، نمازش شکسته است یا کامل؟ چرا؟

بیندیشیم و پاسخ دهیم 



63

آثار و برکات روزه
دارد. روزه، جسم  انسان  تربیت  در  مؤثری  نقش  که  از عبادت های خالص، روزه است  یکی 
انسان را سالم می کند و روح را لطافت می بخشد؛ اراده را تقویت، غرایز حیوانی را تعدیل و به اعمال 
نیک تشویق می کند و آثار فردی آن به جامعه نیز سرایت می کند،  تا آنجا که آمار جرم و جنایت در ماه 

مبارک رمضان به شّدت کاهش پیدا می کند.2

1ــ سورٔه بقره، آیٔه ١٨٥.
٢ــ زندگی در پرتو احکام دین، ص 68.

درس یازدهم

روزه

 َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذی ُأنِْزَل ِفیِه الُْقْرآُن ُهًدى لِلنَّاِس َو بَیِّنَاٍت ِمَن الُْهَدى َو الُْفْرَقاِن 
اٍم ُأَخَر1 ٌة ِمْن َأیَّ ْهَر َفلَْیُصْمُه َو َمْن کَاَن َمِریضًا َأْو َعلَى َسَفٍر َفِعدَّ َفَمْن َشِهَد ِمنْکُُم الشَّ

ماه رمضان، ماهی است که قرآن کریم در آن نازل شده است، قرآنی که مردم را هدایت می کند، 
 دالیلی روشن و آشکار از هدایت دارد و جدا کنندٔه حق از باطل است. پس هر کس که ماه 
رمضان را درک کرد باید روزه بگیرد. اما کسی که مریض است یا در سفر است، به همان تعداد 

در ایام دیگر روزه بگیرد.
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انواع روزه ها1

روزه های واجب

روزه های ماه مبارک رمضان
روزه ای که به واسطٔه نذر یا قسم واجب می شود

روزهٔ قضای ماه مبارک رمضان
روزهٔ قضای پدر یا مادری که از دنیا رفته است بر فرزند بزرگ تر

روزه کفاره

روزه های حرام

عید فطر و قربان
روزٔه مستحبی فرزند بدون رضایت 

والدین و زن بدون رضایت همسر
روزه مسافری که نمازش شکسته است

روزه ای که ضرر دارد

تبصره ها
١ــ روزه گرفتن در تمام روزهای سال، به غیر از روزه های حرام و مکروه )مانند 

روزهٔ عاشورا که مکروه است( مستحب است.
٢ــ کسی که روزه مستحبی می گیرد،  واجب نیست روزه را به آخر برساند.

دعوت  غذایی  به  را  او  اگر  دارد،  مستحبی  روزٔه  که  کسی  است  مستحب  ٣ــ 
کردند، آن را افطار کند اگر چه بعد از ظهر باشد.

تعّبد و نّیت روزه
گر چه از نظر پزشکی، روزه آثار و فواید فراوانی در سالمتی انسان و پاالیش دستگاه گوارش 
دارد، اما اگر کسی با انگیزه بهداشت و درمان روزه بگیرد، روزٔه او باطل است؛ بلکه باید روزه و هر 
عبادت دیگر را تنها برای اطاعت از فرمان خداوند متعال انجام داد، و دانستن یا ندانستن آثار و فواید 

روزه نباید انگیزهٔ الهی ما را مخدوش سازد. 

زمان نّیت روزه

روزۀ  ماه مبارک رمضان و نذر روز معّین: از اول شب تا اذان صبح

روزۀ قضا یا نذر مطلق: از اول شب تا اذان ظهر روز بعد

روزۀ مستحب: از اول شب تا قبل از اذان مغرب روز بعد

1ــ توضیح المسائل مراجع،ج1،مسئله 1748،1739.
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استفتائات 
سؤال: شخصی نّیت روزٔه مستحبی کرده، ولی قبل از ظهر متوجه می شود که روزٔه قضا نیز 

دارد. آیا می تواند نّیت روزهٔ مستحبی را تبدیل به نیت روزٔه قضا کند؟
روزٔه  ثواب  و  کند  قضا  روزٔه  نّیت  می تواند  بله،  رحمت الّلٰه علیه:  بهجت  آیت اللّٰه  حضرت 

مستحبی را هم می برد.١

تحقیق کنید
شخصی که در ماه مبارک رمضان به مسافرت رفته و نمی تواند روزهٔ ماه مبارک را 
بگیرد، آیا می تواند روزهٔ قضا یا روزهٔ مستحبی گرفته یا نذر روزهٔ واجب دیگری کند؟ 

چرا؟

کند
می 

طل 
ا با

ه ر
وز

ه ر
ی ک

های
کار

جدول مسائل روزه

خوردن و آشامیدن
به  اگر چه  به صورت عمدی،  نوشیدن  و  نوع خوردن  هر  ٭ 
الی  غذای  باقیماندٔه  خوردن  مانند  باشد؛  کم  خیلی  مقدار 

دندان ها

٭ غبار خاک یا  آرد به صورت عمدی به حلقرساندن غبار غلیظ به حلق

٭ فرو بردن عمدی و اختیاری تمام سر در زیر آبفرو بردن تمام سر در آب )1(

باقی ماندن بر جنابت و حیض تا 
اذان صبح

٭ اگر روزه دار به صورت عمدی تا اذان صبح غسل نکند و 
تیمم هم ننماید

٭ اگر به صورت عمدی کاری کند که منی از او خارج شوداستمنا

آمیزش
٭ آمیزش با همسر اگرچه منی هم بیرون نیاید

 بـه فتوای آیت اللّٰه سیستانـی، مبطل روزه نیست، اگـر چه 
احتیاط در ترک آن است

١ــ استفتائات از محضر حضرت آیت اللّٰه بهجت رحمت اللّٰه علیه، ج 2، ص 342، سؤال 279٢.
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نکته های فقهی روزه
بیاشامد  یا  بخورد  چیزی  فراموشی  روی  از  روزه دار  اگر  آشامیدن(:  و  )خوردن  ١ــ  نکتۀ 

روزه اش باطل نمی شود.١ 
تبصره 1ــ فرو بردن آب دهان: اگر چه به واسطٔه دیدن ترشی جات در دهان جمع شده باشد 

روزه را باطل نمی کند.٢ 
نکتۀ 2ــ )فرو بردن تمام سر در آب(: اگر نیمی از سر را یک مرتبه و نیم دیگر سر را مرتبه بعد 
زیر آب ببرد، روزه اش باطل نمی شود و نیز اگر شک کند که تمام سر زیر آب رفته است یا نه، روزه اش 

صحیح است.٣
تبصره 1ــ اگر روزه دار بی اختیار در آب بیفتد و یا فراموش کند که روزه است و تمام سرش 

در آب قرار گیرد، روزه اش باطل نمی شود.٤
تبصره 2ــ اگر برای نجات دادن شخصی که در حال غرق شدن است باید سر خود را در آب 

فرو ببرد، روزه اش باطل است و فقط قضای آن بر او واجب است.٥
نکتۀ 3ــ کسی که جنب شده و یا خانمی که از عادت ماهانه پاک شده و عمدًا غسل نکند تا قبل 
از اذان صبح که وقت غسل کردن، تنگ شود، می تواند با تیّمم وارد اذان صبح شده و روزه بگیرد و 

روزه اش نیز صحیح است، اما به دلیل تأخیر در غسل، معصیت کرده است.٦ 
نکتۀ 4ــ )بیرون آمدن منی(: اگر در حال خواب یا بیداری بدون اختیار از او منی خارج شود، 

روزه اش باطل نمی شود.٧ 
نکتۀ 5  ــ اگر انسان روزٔه خود را به صورت عمدی باطل کند، عالوه بر قضای آن، باید جریمه 
)کفاره( هم بدهد و مقدار کفاره آن است که برای هر روز دو ماه روزه بگیرد یا شصت فقیر را غذا دهد.٨
تبصره ١ــ کسی که قصد دارد کفارٔه روزه خود را با 60 روز، روزه گرفتن پرداخت کند، باید 

31 روز آن  را پی در پی روزه بگیرد.٩

١ــ توضیح المسائل مراجع، ج1،  مسئلٔه 157٥.
٢ــ همان، مسئلٔه 157٩.

٣ــ همان، مسائل 1609 و 1620.
4ــ مسئلٔه 1613.
5 ــ مسئلٔه 1618.
6  ــ مسئلٔه 1621.
7ــ مسئلٔه 1589.
8  ــ مسئلٔه ١٦٦٠.
9ــ مسئلٔه ١٦٦١.
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١ــ غررالحکم و دررالکلم، ص 42٣.
٢ــ بحاراالنوار،  ج93،  ص 29٥.

تحقیق کنید
تکلیف کسی که سال های متمادی به صورت عمدی روزه نمی گرفته و اکنون قدرت 

پرداخت کفاره یا گرفتن روزه ها را ندارد چیست؟

برای مطالعه
درجاتی  و  مراتب  عمل،  انجام  کیفیت  و  انسان  معرفت  تناسب  به  عبادتی  هر 
دارد. روزه نیز درجات و مراتبی دارد که علمای علم اخالق با استفاده از روایاتی که از 

ائمهٔ اطهار  وارد شده است، روزه داری را به سه دسته تقسیم کرده اند:
١ــ روزۀ عوام: روزه ای که تنها از خوردن و آشامیدن و سایر مبطالت ظاهری، 

خودداری و امساک شود.
٢ــ روزۀ خواص: روزه ای که عالوه بر خودداری از مبطالت ظاهری روزه، 

چشم و گوش و زبان و سایر اعضا و جوارح از گناه و معصیت خودداری کنند.
مبطالت  از  بر خودداری  که عالوه  ٣ــ روزۀ خاص الخاص:  روزه ای است 

ظاهری و باطنی، فکر و قلب انسان نیز از خطا و معصیت دوری گزیند.
می فرمایند: روزٔه قلب و خودداری از فکر گناه باالتر و برتر از  حضرت علی 

روزهٔ زبان است و روزهٔ زبان باالتر و برتر از روزٔه شکم است.١
می فرمایند: و حضرت فاطمه زهرا

به چه کار می آید روزه ای که روزه دار،  زبان وگوش و چشم و اعضا و جوارح 
خود را از گناه و خطا حفظ نکرده باشد؟٢
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١ـ شخصی که دچار افزایش وزن است و با روزه  می تواند وزن خود را کاهش دهد، 

نیت روزهٔ او چگونه باید باشد؟

٢ـ بیماری که نمی توانسته روزه بگیرد، در وسط روز بهبودی کامل پیدا می کند، چگونه 

می تواند باقیماندهٔ روز را نّیت روزه کند و آن روز را روزه بگیرد؟

٣ـ آیا مسواک زدن برای شخص روزه دار جایز است؟

٤ـ وظیفهٔ میهمان روزه داری که در خانهٔ میزبان نیاز به غسل پیدا کرده، اما به دلیل 

خجالت و حیا قبل از اذان صبح غسل نکرده چیست؟

را باطل  ٥ـ کسی که روزهٔ قضای ماه مبارک را می گیرد، آیا می تواند روزهٔ خود 

کند؟ 

بیندیشیم و پاسخ دهیم 
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میهمانی خدای رحمان
خداوند متعال دو ضیافت خاص و میهمانی ویژه دارد. 

اّول: ماه مبارک رمضان که انسان مؤمن با روزه گرفتن به میهمانی خداوند متعال می رود. 
میهمانی  به  مناسک حج  انجام  و  بیت الله الحرام  به  ورود  با  که حاجیان  خانٔه خدا  دوم: حج 

خدای رحمان وارد می شوند. 
نکتٔه قابل توجه آنکه در بسیاری از دعاهای ماه مبارک رمضان که زمان خاص میهمانی خدا 

است، این فراز زیبا تکرار می شود: 
»اللَُّهمَّ اْرُزقِْني َحجَّ بَیِتَک اْلَحَراِم؛ خداوندا، حّج خانٔه خودت را روزِی من گردان.«٢

١ــ سورٔه آل عمران، آیٔه 97.
٢ــ مفاتیح الجنان، دعاهای ماه مبارک رمضان.

درس دوازدهم

حج خانۀ خدا

 َو لِلَِّه َعلَى النَّاِس ِحجُّ الْبَیِْت َمِن اْستَطَاَع إِلَیِْه َسِبیالً َو َمْن کََفَر َفإِنَّ اللََّه َغنِیٌّ 
َعِن الَْعالَِمیَن١

انجام حج و زیارت خانٔه خدا به خاطر انجام فرمان خدا برای مردمی که قدرت و توانایی 
انجام آن را داشته باشند، واجب است و کسی که قدرت دارد اما حج را ترک می کند، 

کفر ورزیده و بداند که خداوند از تمام جهانیان بی نیاز است.
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حج 
حّج خانٔه خدا یکی از زیباترین اعمال عبادی مسلمانان است که بسیار مهم و با عظمت است.
مراسم حج به صورت یک همایش عظیم و بین المللی سالیانه در ماه ذی حجه برگزار می شود.

طبق دستور خداوند متعال در طول عمر، یک مرتبه واجب است که هر فرد مسلمانی که قدرت 
و توانایی حضور در این کنگرٔه با شکوه را دارد به سوی خانٔه خدا رهسپار شده و اعمال و مناسک پر 

رمز و راز حج را انجام دهد.
در طول سال و غیر از ماه ذیحجه نیز برای کسانی که توانایی دارند مستحب است که به سوی 

خانٔه خدا رفته و اعمال و مناسک عمرٔه مفرده را به جا آورند.

١ــ الزم است نقطٔه آغاز طواف از کنار حجر االسود باشد.
٢ــ شروع سعی از کوه صفا و پایان سعی کوه مروه خواهد بود.

امام صادق  می فرمایند:
خداوند متعال در اطراف خانهٔ کعبه ١٢٠ باب رحمت خود را گشوده است : 
60 رحمت برای طواف کنندگان، 40 رحمت برای نمازگزاران، 20 رحمت 

برای نظر کنندگان به خانهٔ کعبه.

اعمال عمرۀ مفرده
اعمال عمرٔه مفرده، مختصر و در عین حال جامع است. پس از آنکه زائر خانٔه خدا در یکی از 
میقات های اطراف مکه محرم شد و لباس احرام را بر تن کرد، به سوی خانٔه خدا حرکت می کند و به 

هنگام ورود به مسجد الحرام هفت مرتبه به دور خانٔه خدا طواف می کند.١
، دو رکعت نماز به نّیت طواف  پس از طواف خانٔه خدا در مسجد الحرام پشت مقام ابراهیم 
خانٔه خدا می خواند و پس از نماز به سوی »محّل سعی« حرکت می کند و فاصلٔه بین دو کوه صفا و مروه 

را هفت مرتبه می پیماید.٢
پس از سعی صفا و مروه نوبت به حلق یا تقصیر می رسد که واجب است زائر خانٔه خدا مقداری 
از موی سر یا ناخن خود را بچیند، پس از تقصیر یا حلق مجددًا به سوی خانٔه کعبه حرکت کرده، هفت 
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دور دیگر به نّیت طواف نسا به دور خانٔه کعبه طواف می کند و پس از آن، دو رکعت نماز پشت مقام 
ابراهیم  به نّیت نماز طواف نسا به جای آورده و اعمال عمرٔه مفرد خود را به پایان می رساند.

تبصره: کودک یا نوجوانی که به سفر حج رفته و ُمحرم می شود الزم است عالوه بر صحیح 
انجام دادن اعمال عمره، طواف نسا و نماز آن را نیز صحیح و کامل به جا آورد و چنانچه انجام ندهد، 

نمی تواند ازدواج کند.١

١ــ مناسک عمره مفرده، محمد حسین فالح زاده
وا الحجَّ والُعمرة ِللِّٰه( ٢ــ سورٔه بقره، آیٔه 19٦. )و اِتمُّ

٣ــ وسائل الشیعه،  ج10، ص 25٤.
٤ــ اصول کافی،  ج4،  ص 56٧.

برای مطالعه
خداوند متعال در قرآن می فرماید: حّج و عمره را کامل به جا آورید و تمام کنید٢.

امام محمد باقر  در تفسیر حج و عمره کامل فرمودند: تکمیل نمودن حج به 
دیدار و مالقات امام معصوم  است.3

زیارت قبور مطهر و منّور شش تن از حضرات معصومین  ]وجود مقدس 
، امام  ، امام حسن مجتبی  امام سجاد  ، حضرت زهرا  رسول خدا 

باقر و امام صادق   [ در مدینٔه منّوره کامل کنندٔه زیارت خانٔه خدا در مکه است.
 امام رضا  می فرمایند:  هر امامی عهد و پیمان به گردن دوستان و شیعیان 

خود دارد و وفای به آن عهد و پیمان، زیارت مزار مطهر ایشان است.٤ 
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١ـ صفا و مروه چه مکانی است؟ داستان سعی صفا و مروه را مطالعه و در کالس 
درس مطرح نمایید.

٢ـ کودک یا نوجوانی که به سفر حج رفته و محرم شده در چه صورتی ازدواج بر او 
حرام می شود؟

٣ـ به یکی از دانش آموزانی که توفیق سفر زیارتی حج نصیب او شده فرصتی داده 
شود تا خاطرات خود را برای دانش آموزان دیگر بازگو نماید.

بیندیشیم و پاسخ دهیم 
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راه  از  که  دارد  ویتامین های مخصوصی  و  غذایی  مواد  به  نیاز  حیات  ادامٔه  برای  انسان  بدن   
به آن  انسان  بدن  تأمین می شود. خداوند متعال خوردنی ها و نوشیدنی هایی را که  خوردن و آشامیدن 
احتیاج دارد، حالل کرده و آنچه را که برای سالمتی او ضرر و زیان دارد، حرام و ممنوع نموده است. 

هدف از خوردن و نوشیدن

١ــ سورٔه نحل، آیٔه 114.
٢ــ اصول کافی، ج2، ص 200.

درس سیزدهم

خوردنی ها و آشامیدنی ها در اسالم
 

اُه تَْعُبُدوَن١ ا َرَزَقکُُم اللَُّه َحالَالً طَیِّبًا َو اْشکُُروا نِْعَمَة اللَِّه ِإْن کُنُْتْم إِیَّ  َفکُلُوا ِممَّ

بخورید و شکرگزار  پاکیزه است،  و  نموده و حالل  متعال روزی شما  آنچه خداوند  از 
نعمت های الهی باشید، اگر تنها او را می پرستید.

پیامبر اکرم  می فرمایند :
از غذای افراد با تقوا بخورید و غذای خود را به افراد با تقوا بخورانید؛ زیرا آنها 
را در انجام عبادت کمک می کند )و شما در عبادت آنها شریک می شوید(، ولی 

غذا دادن به فاسقان، آنها را بر گناه و فسق یاری می کند.2
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از نظر اسالم هدف از خوردن و آشامیدن، تقویت جسم برای انجام اطاعت الهی و بندگی او و 
خدمت به خلق خداست و به همین دلیل، اطعام مؤمنان و غذا دادن به نیازمندان سفارش شده است.

تقسیم خوردنی ها
خوردنی ها یا گیاهی هستند یا حیوانی؛ مواد غذایی گیاهی مانند: سبزیجات، حبوبات، غالت و 

میوه جات همگی حالل هستند، مگر آنکه زیان بخش باشند.
خوردنی های حیوانی نیز یا زمینی هستند، یا هوایی یا دریایی و هر نوع از آنان یا حالل هستند یا 

حرام و یا مکروه که در نمودار زیر بیان خواهد شد.

شت
گو

ام 
حر

 و 
شت

گو
الل 

ت ح
وانا

حی

زمینی

اهلی

انواع گاو، گوسفند و شترحالل

اسب، قاطر و االغمکروه

سگ، گربه و خوکحرام

وحشی

گاو وحشی، بز کوهی، گوزن، آهو، گورخرحالل

حرام
شیر و پلنگ، گرگ و شغال،  روباه و خرگوش، درندگان

 کفتار، گراز

خزندگان و 
مار، موش، سوسک، سوسمار، جوجه تیغیحشرات

پرندگان
حالل

انواع کبوتر،  قمری، اردک،  قرقاول، مرغابی، درنا و کبک
انواع مرغ خانگی و خروس

انواع گنجشک، بلبل، سار، چکاوه، ملخ

شاهین، حرام قوش،  باز،  عقاب،  مانند:  دارند؛  چنگال  که  پرندگان شکاری  انواع 
الشخور، کرکس و قرقی و انواع کالغ ها، خفاش، طاووس، طوطی

آبزیان
انواع ماهی ها که پولک دارند و میگو و شاه میگوحالل

بقیٔه حیوانات دریایی غیر از موارد باال حرام اندحرام
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احکام ذبح حیوانات
اگر حیوان حالل گوشت را )وحشی باشد یا اهلی( با شرایط شرعی که گفته می شود سر ببرند، 

بعد از جان دادن، گوشت آن، حالل و بدنش پاک است.

شرایط ذبح حیوان
١ــ کسی که سر حیوان را می برد، مسلمان باشد.

٢ــ هنگام سر بریدن قسمت جلوی بدن حیوان رو به قبله باشد.
٣ــ هنگام ذبح نام خدا را به زبان جاری کند. )گفتن بسم الله کافی است(.

٤ــ چهار رگ بزرگ گردن حیوان را از پایین برآمدگی زیر گلو به طور کامل ببرد.
٥ــ حیوان بعد از سر بریدن حرکتی کند که معلوم شود زنده بوده است.

تبصره: برای کشتن شتر باید آن را نحر کنند؛ یعنی کارد یا آهنی تیز را در گودی بین گردن و 
سینه فرو کنند. بنابراین، اگر قبل از نحر، شتر را مانند گوسفند سر ببرند گوشتش حرام و بدنش نجس 

است.1
تحقیق کنید

تخم ماهی ها و پرندگان حالل اند یا حرام؟

شیر حیوانات وحشی حالل اند یا حرام؟ 

عقل  ،کرامت انسان
خداوند متعال برای هر انسان یک پیامبر باطنی به نام عقل آفریده و برای آن ارزش و احترام 
فوق العاده ای قرار داده است. بدیهی است هر چیزی که باعث از بین رفتن عقل آدمی شود، یا آن را 
خفیف و سبک گرداند، از نظر شرع مقدس اسالم ممنوع و حرام است. برخی خوردنی ها یا نوشیدنی ها 

باعث زوال عقل آدمی شده و او را در حّد یک حیوان تنّزل می دهد. 
و  ضرر  به دلیل  آن  امثال  و  گردان،  روان  قرص های  مخدر،  مواد  الکلی،  مشروبات  مصرف 
زیان های فراوانی که به جسم و روح انسان وارد نموده و مهم تر از آن عقل انسان را مخدوش می سازد 

از نظر اسالم جایز نیست.

١ــ توضیح المسائل مراجع، ج12، مسئلٔه 2594.
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در بین خوردنی ها و نوشیدنی های حرام، بدتر و خبیث تر از شراب وجود ندارد که عالوه بر ظاهر 
جسم، باطن روح و حتی نسل انسان را آلوده می سازد.

استفتائات
و  اکستازی  قرص های  مخدر،  مواد  الکلی،  مشروبات  مصرف  و  فروش  و  خرید  سؤال: 
روان گردان که موجب خروج افراد از تعادل روانی شده و خسارات اخالقی و اجتماعی به بار می آورد 

چگونه است؟
نظر همۀ مراجع: جایز نیست و حرام است و معاملٔه آن هم باطل است، و از کارهایی که موجب 
فساد عقل و اعمال خالف می شود، باید اجتناب و از هر نوع مساعدتی با آنان و از خرید و فروش مواد 

مربوطه باید پرهیز شود.1

آداب خوردن و آشامیدن
کیفیت خوردن و آشامیدن انسان با حیوانات تفاوت فراوانی دارد. به عنوان مثال، حیوانات دهان 
خود را هنگام خوردن و آشامیدن به سوی غذا و آب می برند، در حالی که انسان غذا و آب را به سوی 
دهان خود می آورد. از آنجا که احکام اسالم کرامت و حرمت فراوانی برای انسان قائل شده است، 
برای خوردن و آشامیدن او نیز آداب و احکام خاصی وضع نموده است که در سالمت جسم و روح و 

دستگاه گوارش انسان بسیار مؤثر است.

تحقیق کنید
عمل نمودن به احکام اسالم در خوردن و آشامیدن چه ثمراتی را به دنبال خواهد داشت؟

١ــ مسائل جدید از دیدگاه علما و مراجع تقلید، ج5، ص 17٥.
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برای مطالعه
از پیامبر اکرم  نقل شده است:

یکی از پادشاهان بنی اسرائیل، مردی را مجبور کرد که به انتخاب خود یکی از 
چهار عمل زشت، شراب خواری، قتل،  زنا یا خوردن گوشت خوک را مرتکب شود 
و گرنه او را خواهد کشت. آن مرد ]به خیال خود آسان ترین گناه یعنی[ شراب را برگزید، 
اما با خوردن شراب چون مست شد و عقل خود را از دست داد، بقیٔه گناهان را یک به 

یک انجام داد.1
اعتدال در خوردن و آشامیدن

دارد.  در خوردن ها وجود  تفریط  و  افراط  نوعی  غیرالهی  مذاهب  و  ادیان  نزد 
دیگر مصرف  برخی  و  می کنند  دوری  نوع گوشت  هر  از مصرف  مکاتب  برخی  پیروان 
کرم،  گربه،  خوک،  مانند: گوشت سگ،   می دانند؛  مجاز  را  غذایی  و  نوع گوشت  هر 
سوسک و…،اما در دستورات حیات بخش دین مبین اسالم نوعی اعتدال وجود دارد و 

مصرف هر نوع خوراکی جایز نیست.
همچنین پرخوری از نظر اسالم بسیار مذموم و ناپسند است و اثرات نامطلوبی 
را به دنبال دارد که در روایات به آنها اشاره شده است؛ مانند: هجوم انواع بیماری ها به 

بدن، پریشان خوابی و پرخوابی، سنگ دلی و قساوت. به قول سعدی شیرازی: 
نه چندان بخور کز دهانت برآید ٭ ٭ ٭ نه چندان کز ضعف جانت برآید

1ــ الغدیر، ج 6، ص 25٧.
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ادیان  و  مکاتب  دیگر  و  اسالم  دیدگاه  اساس  بر  آشامیدن  و  خوردن  از  هدف  ١ـ 
چیست؟

٢ـ کدام یک از حیوانات زیر حالل گوشت می باشند؟ کدام مکروه و کدام حرام اند؟
جغد،  تیغی،  جوجه  گوزن،  قرقاول،  االغ،  خرگوش،  خرچنگ ،  بلبل، کالغ  ، طوطی، 

گورخر، میگو، شاه میگو، اسب، پرستو
٣ـ استعمال دخانیات چه حکمی دارد؟

٤ـ با مراجعه به رسالهٔ توضیح المسائل )احکام خوردنی ها و نوشیدنی ها( مشخص 
کنید خوردن چه قسمت هایی از بدن حیوان حالل گوشت، حرام است؟

٥ـ با توجه به آنکه شرط صّحت ذبح حیوان مسلمان بودن ذابح است، حکم گوشت هایی 
که از کشورهای غیر مسلمان وارد بازار مسلمانان می شود چیست؟

یم  یندیشیم و پاس د
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همان طور که در درس اول خواندیم، تعالیم آسمانی اسالم ناب، از سه بخش اعتقادات صحیح، 
احکام عملی و اخالق فاضله تشکیل می شود. عقاید، بُعد فکری و نظری، احکام، جنبٔه عملی و اخالق، 

در بُعد صفات و افعال یک مسلمان نمود پیدا می کند.
اگر اخالق را به یک درخت زیبا تشبیه کنیم، صفات اخالقی، ریشٔه آن درخت و اعمال و افعال 
اخالقی، شاخ و برگ آن درخت می باشند. اگر ریشه های این درخت از صفات حمیده و پسندیده مانند: 
عدالت، حیا و عفت، عفو و بخشش و… شکل گرفته باشند و با آب حیات تقوا آبیاری شده باشند، 
شاخ و برگ آن درخت زیبا نیز در اعمال صالح تجلی خواهند یافت، اما خدای ناکرده اگر ریشه های این 
درخت از صفات مذموم و ناپسند مانند: شهوت و غضب، ظلم و ستم، بخل و حسد شکل گرفته باشند 
و با آب لجن آلود گناه و معصیت آبیاری شده باشند شاخ و برگ آن درخت خبیث و آلوده در اعمال 

غیر صالح نمود می یابد.

درس چهاردهم

گناهان کبیره رابطۀ احکام و اخالق

َم َرّبَی الَْفَوٰاِحَش ماظَهَر ِمنْها َو ما بَطََن َو اإِْلثَْم و اْلبَْغَی بَِغیِر اْلَحِقّ   قل ِانَّما َحرَّ
ْل به ُسلْطَانًا و َاْن تَُقوُلوا َعلَی َألّلِٰه َمااَل تَْعلَُموَن1 وَ َاْن ُتشِرکُوا بِالّلَه َمالَْم ُینَزِّ

ای پیامبر، بگو پروردگارم اعمال زشت و بد را، چه در نهان و چه آشکارا، حرام 
نموده و نیز هر نوع گناه و تجاوز و ستم به ناحق و اینکه چیزی را شریک او قرار دهید 
که خداوند متعال برحقانیت آن دلیلی نازل نفرمود و اینکه اموری را از روی نادانی و 

جهالت به خدا نسبت دهید.

١ــ سورٔه اعراف، آیٔه 3٣.
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اخالق در آیینۀ احکام
صفات ناپسند تا زمانی که در وجود انسان هستند و بر طبق آن، عملی در خارج صورت نگیرد از 
جانب خداوند متعال مورد مؤاخذه قرار نمی گیرد. به عنوان مثال، حسد، سوء ظن، خطور گناه در ذهن 
از صفات ناپسندی است که در وجود برخی انسان ها ریشه دوانیده و باید تالش کنند ریشٔه آن را در 
وجود خود خشک نمایند؛ زیرا اگر این صفات ریشه کن و قطع نشوند چه بسا نمود خارجی پیدا کرده 
و شاخ و برگ گناهان دیگر را در اعمال انسان آشکار سازند که البته در این هنگام، این صفات از دایرٔه 
علم اخالق خارج شده و به حریم علم فقه و احکام وارد می شوند و به تناسب ظهور و بروز این صفات 

در خارج، مؤاخذه صورت خواهد گرفت.1
بنابراین، گناهی مانند حسد تا زمانی که در قلب انسان است تنها حرمت اخالقی دارد و هنگامی 

که در عمل ظاهر شد حرمت فقهی پیدا می کند.

تحقیق کنید
اگر صفات ناپسند درونی حسد و سوء ظن نمود بیرونی پیدا کنند ممکن است تبدیل 

به چه گناهانی شوند؟

گناهان کبیره
هر گناهی از آن جهت که نافرمانی خداوند کبیر و متعال است، گناهی بزرگ شمرده می شود، اما 
در اصطالح روایات به گناهانی که خداوند متعال وعدٔه عذاب و آتش دوزخ را به کسانی که آن گناه را 
مرتکب شوند داده است، گناه کبیره گفته می شود. اصرار و مداومت بر گناهان کوچک )مانند استفادٔه 
کوچک  و  شمردن  سبک  گناه،  انجام  بر  خوشحالی  گناه،  نمودن  آشکار  طال(،  زیورآالت  از  مردان 
دانستن گناه، همگی در زمرٔه گناهان کبیره به حساب می آید.2 یک انسان مؤمن همواره باید تالش کند 
که از تمامی گناهان، صغیره یا کبیره دور بماند و از خداوند متعال برای دوری از گناهان در خواست 

کمک و یاری نماید. 

١ــ توضیح المسائل آیت اللّٰه مظاهری، ص 43٤.
٢ــ گناهان کبیره، شهید دستغیب، ج2، ص 27٣.
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است،  شده  اشاره  آن  به  اهل بیت   روایات  و  قرآن  آیات  در  که  بزرگ  گناهان  از  برخی 
عبارت اند از: 

١ــ شرک به خداوند متعال
٢ــ نا امیدی از رحمت خدا

٣ــ قتل و آدم کشی
٤ــ عاق والدین

٥ــ قطع ارتباط با خویشان
٦ــ خوردن مال یتیم

 ٧ــ زنا
٨ــ لواط
٩ــ قمار

10ــ شراب خواری
ـ  ربا خواری 1١ـ

1٢ــ غنا و آواز خوانی
1٣ــ دروغ، سوگند دروغ، شهادت دروغ

1٤ــ خیانت در امانت
1٥ــ اسراف

1٦ــ تکبّر
 1٧ــ سحر و جادوگری

1٨ــ خوردن مردار،  خون و گوشت خوک
1٩ــ ترک عمدی نماز

20ــ پرداخت نکردن زکات
2١ــ سبک شمردن حج خانٔه خدا

2٢ــ اصرار بر ترک واجبات
 2٣ــ اصرار بر گناه

2٤ــ غیبت و سخن چینی
2٥ــ ریختن آبروی مؤمن
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ـ  حسادت 2٦ـ
2٧ــ احتکار
2٨ــ استمنا
2٩ــ بدعت

30ــ حکم ناحق دادن
3١ــ کفران نعمت

3٢ــ تهمت
3٣ــ اهانت به مقدسات

3٤ــ اشاعٔه فحشا و منکرات
 3٥ــ خلف وعده )وعده دادن به کاری که قصد انجامش را ندارد(.

دروغ: یکی از گناهان کبیره ای که در مذّمت و زشتی آن، آیات و روایات فراوانی وارد شده، 
دروغ است. امام حسن عسگری  می فرمایند: تمام زشتی ها و بدی ها در اتاقی جمع شده است و 

کلید آن دروغ است. )یعنی با گفتن دروغ تمام بدی ها رها و آزاد می شوند(.1 
١ــ دروغ گفتن چه با صراحت باشد چه با اشاره، با لفظ باشد یا نوشتن، حرام است.

٢ــ اگر مصلحتی بزرگ در کار باشد که مفسدٔه دروغ را بر طرف کند، دروغ گفتن جایز می شود؛ 
مانند جلوگیری از قتل یک انسان بی گناه.

سؤال  چیزی  از  اگر  بنابراین،  نیست.  واجب  گفتن  راست  اما  است،  حرام  گفتن  دروغ  ٣ــ 
کنند که صالح نیست بیان شود، می توان ساکت ماند و چیزی نگفت، خصوصاً اگر مفسدٔه شخصی یا 

اجتماعی به دنبال داشته باشد.2
استفتائات

با تقلّب نمرٔه قبولی کسب کند و به مرحلٔه  یا دانشجویی در امتحانات  سؤال:  اگر دانش آموز 
باالتر برود و از مزایای آن استفاده کند، حکم آن چیست؟

آیت اللّٰه خامنه ای و آیت الّلٰه تبریزی: تقلّب، دروغ عملی و حرام است. 
آیت اللّٰه بهجت: باید آن درسی که در آن تقلب کرده جبران کند.

١ــ بحاراالنوار، ج69، ص263.
٢ــ حریم های اخالقی در آیینٔه احکام، ص 43، فقه2، ص 17٦.
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آیت الّلٰه صافی گلپایگانی: تقلّب در هیچ امری جایز نیست.1
غیبت: غیبت یعنی بیان عیوب مخفی مؤمنان در غیاب آنان. خداوند متعال در قرآن غیبت را به 

منزلٔه خوردن گوشت برادر مرده دانسته است.2
١ــ در غیبت فرقی نمی کند که غیبت با گفتار باشد یا کردار؛ مانند: اشاره یا نوشتن. 

٢ــ همان طور که غیبت از گناهان کبیره و حرام است، شنیدن غیبت نیز حرام و ازگناهان کبیره 
است و اگر شنونده می تواند باید از کسی که غیبت او می شود، دفاع کند و اگر نمی تواند باید از مجلس 

غیبت بیرون برود. 
٣ــ کسی که نماز نمی خواند، ولی این گناه خود را آشکار نمی کند، غیبت او جایز نیست، گرچه 

باید او را امر به معروف و نهی از منکر نمود. 
تهمت: اگر عیبی را به کسی نسبت دهند که آن عیب را نداشته باشد، تهمت و حرام است و از 

جمله گناهان کبیره به حساب می آید.
بر آنکه تهمت و حرام است، حاکم  به زنان و مردان پاکدامن عالوه  ١ــ نسبت عمل نامشروع 

اسالمی می تواند فرد تهمت زننده را اگر نتواند اثبات کند، حّد قذف )یعنی هشتاد ضربه شالق( بزند.
٢ــ اگر کسی به فردی تهمت زده یا غیبت او را نموده و او مطلع شده، باید او را راضی کند 
تا توبٔه او قبول شود و اگر مطلع نشده، عالوه بر دعا برای او، اگر قدرت دارد رفع تهمت کند و اگر 

نمی تواند با تعریف از او به اندازٔه ممکن جبران خسارت نماید.3
سؤال: نقد و بررسی نامزدهای انتخاباتی غیبت است یا تهمت؟ و آگاه نمودن دیگران از عدم 

قابلیت یک فرد برای نامزد شدن در انتخابات، چگونه باید انجام پذیرد؟
حضرت آیت الّلٰه بهجت: تهمت جایز نیست و ذکر واقعیاتی که در مسئولیت او مؤثر است 

مانعی ندارد و غیر این موارد را نباید افشا کرد.

1ــ مسائل جدید از دیدگاه مراجع تقلید، ج3،  ص 21١. 
2ــ سورٔه حجرات، آیٔه 1٢.

3ــ استفتائات آیت اللّٰه بهجت، ج4، ص 560.
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تحقیق کنید
نتیجهٔ  و  نموده  تحقیق  زیر  کبیرهٔ  گناهان  از  یکی  پیرامون  دانش آموزان  از  یک  هر 

تحقیقات خود را در کالس درس مطرح نماید.
آن،  ترک  و  نماز  رحم، سبک شمردن  قطع  والدین،  عاق  خدا،  رحمت  از  امیدی  نا 

شرابخواری، غنا و آوازخوانی، ربا خواری

برای مطالعه

لشکر عقل،  لشکر جهل
عقل، نیرویی درونی است که انسان را به فضائل و کارهای نیک تشویق می کند 
به کار زشت و بدی و گناه  نیرویی است که انسان را  یا  و جهل، همان شیطان درونی 
هم  برابر  در  که  دارند  لشکریانی  و جهل  عقل  از  یک  هر  می کند،  معصیت وسوسه  و 
صف کشیده اند و نْفس انسانی همواره میدان معرکه و جدال و کارزار بین این دو لشکر 
است. امام صادق  در روایتی زیبا به معرفی لشکریان عقل و جهل پرداخته اند که 
فرمودند:  ادامه  در  و  بر شمردند  پنج مصداق  و  هفتاد  از عقل و جهل،  برای هر یک 
لشکریان عقل جز در پیامبران و جانشینان آنان و مؤمنان واقعی کامل نمی شود و محبّان 
ما اهل بیت  برخی از لشکریان عقل را دارند و به تدریج صاحب همٔه آنها می شوند 
تا آنجا که بر لشکریان جهل پیروز شده و همٔه آنها را از بین می برند و این سعادت جز 
با شناخت عقل و لشکریانش و دوری از جهل و لشکریانش به دست نخواهد آمد که 
خداوند توفیق آن را به ما عنایت فرماید.1و اما معرفی برخی از لشکریان عقل و در مقابل 

آنان جهل و لشکریان او:

١ــ اصول کافی، ج 1، ص 2٤.
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لشکریان جهللشکریان عقللشکریان جهللشکریان عقللشکریان جهللشکریان عقل

انکار حقتصدیق حقکفرایمانبدینیکی

کینه توزیمهربانیظلم وستمعدل و دادگرینا امیدی به خداامید به خدا

دنیاپرستیزهد  پارساییبی باکی و رسواییپاکدامنینادانیفهم و دانش

شتاب زدگیآرامشخودپسندیفروتنی و تواضعبدرفتاریخوش اخالقی

انتقامچشم پوشی از خطابی تابیصبر و شکیباییپرگوییسکوت

باطلحقدروغ گوییراستگوییتنفر و انزجاردوستی و محبت

کودنیزیرکیسستیچاالکیخیانتامانت

پلیدیپاکیزگیروزه خواریروزه گرفتنتباه کردن نمازنمازگزاردن

فزون طلبیاعتدال و میانه رویسبکی و جلفیسنگینی و وقاربی حیاییحیا و عفت

اصرار بر گناهتوبهسهل انگاریمراقبت و دقتکسالت و تنبلیخرمی و شادابی

دعاکردنشقاوتسعادتبخلسخاوت
سرباز زدن از 

دعا

پیروی از هوسپیروی از حقسخن چینیسخن نگه داشتننافرمانیفرمانبری

دغل کارییک روییسخت گیریآسان گیریتعصب باطلانصاف
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قرآن  در  خبیثه(  )شجرۀ  رذایل  درخت  و  طیبه(  )شجرۀ  فضائل  درخت  دربارۀ  ١ـ 

)سوره ابراهیم، آیات 24 تا 27( تحقیق و مطالعه کنید و در کالس درس مطرح نمایید.

٢ـ چرا اصرار بر گناه صغیره، در حکم گناه کبیره است؟

٣ـ مصادیقی از گناهان صغیره را نام ببرید.

٤ـ توبه نمودن از غیبت یا تهمت چگونه است؟

5  ـ برخی از لشکریان عقل و ضد آن لشکریان جهل را حفظ کرده و با دیگر دانش آموزان 

پیرامون آن بحث کنید.

بیندیشیم و پاسخ دهیم 
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